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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 31 mars 2021  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  
Förslag: Rolf Carlson torsdagen den 1 april kl. 15:00. 

 

2.  Information om controllerrapport februari 2021 
Dnr KS 2021/00011  

Kl. 11:00-11:15 
Bengt Adolfsson 

3.  Information om reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för 

nyanländas etablering 
Dnr KS 311623  

Kl. 11:15-11:30 
Annette Jonasson 

4.  Information om förslag till järnvägskorridor/transportkorridor Skagerrak 
Dnr KS 311513  

Kl. 11:30-12:00 
Anders Brunberg 

5.  Information från Leader Södra Bohuslän 
Dnr KS 311549  

Kl. 13:00-13:30 
Frida Larsson och 
Krister Olsson 

6.  Medborgarförslag om att Uddevalla kommun inrättar en 

visselblåsarenhet 
Dnr KS 2019/00865  
 
Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:30 

7.  Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om 

striktare regler för specialkost inom skolan 
Dnr KS 2020/00774  

 

8.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 

28 februari 2021 

 
Dnr KS 2021/00013  
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Föredragningslista Föredragande 

9.   

Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00181  

 

10.  Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tidigarelägga 

investering för del av Skafterödsvägen fram till Hälle nya förskola 
Dnr KS 2021/00139  

 

11.  Årsredovisning och revisionsberättelser 2020 för Räddningsförbundet 

mitt Bohuslän 
Dnr KS 2021/00136  

 

12.  Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid 

Skarsjövallen 
Dnr KS 2021/00145  

 

13.  Revidering av avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom 

Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00137  

 

14.  Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 
Dnr KS 2021/00071  

 

15.  Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 
Dnr KS 2021/00090  

 

16.  Upphävande av Riktlinjer för Hot och våld  
Dnr KS 2021/00109  

 

17.  Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 

upphävande av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 

arbetsplatsen samt checklista 
Dnr KS 2020/00727  

 

18.  Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB 
Dnr KS 2021/00149  

 

19.  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommundirektören 

om kommunens förvärv och försäljning av mark 
Dnr KS 2021/00158  

 

20.  Järnvägskorridor/transportkorridor Skagerrak 
Dnr KS 2021/00168  
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Föredragningslista Föredragande 

21.  Uddevalla City Business Improvement District, samverkan för 

gemensam utveckling av Uddevalla centrum  
Dnr KS 2021/00175  

 

22.  Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021 
Dnr KS 2021/00194  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

23.  Hemställan från HSB stiftelse Jakobsberg om godkännande av 

avyttring för fastighet Bön 2:8 
Dnr KS 2021/00129  

 

24.  Förfrågan från Mediapoolen om att utöka antalet ägare 
Dnr KS 2021/00153  

 

25.  Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Dnr KS 2021/00075  

 

26.  Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av tidigare 

2018-2020 
Dnr KS 2021/00073  

 

27.  Justering av kommunbidrag 2021 
Dnr KS 2020/00718  

 

28.  Medfinansiering av Leader Södra Bohuslän avseende Lokalt ledd 

utveckling under 2021-2022 
Dnr KS 2021/00147  

 

29.  Utvärdering av nämndernas internkontrollplaner 2020 
Dnr KS 2019/00859  

 

30.  Nämndernas internkontrollplaner 2021 
Dnr KS 2020/00717  

 

31.  Remiss från Länsstyrelsen om riksintresse kommunikationer västra 

Götalands län, insamlade av synpunkter på Trafikverkets underlag 
Dnr KS 2021/00166  

 

32.  Uppdrag till plan integration 2030, kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021/00081  

 

33.  Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 

2021 
Dnr KS 2021/00120  
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Föredragningslista Föredragande 

34.  Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och 

samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 
Dnr KS 2021/00058  

 

35.  Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan Uddevalla 

Kommun och Café Svea 
Dnr KS 2020/00273  

 

36.  Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas 

etablering 
Dnr KS 2021/00080  

 

37.  Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsmarknads- och 

integrationsutskott efter Cecilia Sandberg (S)  
Dnr KS 2021/00101  

 

38.  Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021/00184  

 

39.  Avtal med Uddevalla Energi gällande skötsel av gatubelysning och 

trafikljusanläggningar  
Dnr KS 2021/00202  

 

40.  Ansökan om stöd från Uddevalla Centrumutveckling för hösten 2021 
Dnr KS 2021/00209  

 

41.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2021 
Dnr KS 2021/00005  

 

42.  Information från kommundirektören 2021 
Dnr KS 2021/00004  

 

43.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Dnr KS 2021/00002  
 

44.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 
Dnr KS 2021/00003  
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Information om distansdeltagande m.m. 
Mot bakgrund av pågående smittspridning uppmanar ordförande partierna att endast låta sig 
representeras av en fysiskt närvarande ledamot per parti. Distansdeltagande godkänns under 
förutsättning att det sker från anvisade rum i stadshuset i enlighet med antagna 
bestämmelser för distansdeltagande i kommunstyrelsen. 
 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt 
doftande hygienartiklar. 
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Här följer några fakta ur budget 2021 och 
nyckeltal som har koppling till de finansiella 
målen med jämförelse några år tillbaka. 
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BUDGET 2021

Förutsättningarna för 2021 års resultat styrs framförallt 
av de marginaler som finns i budget 2021. Diagrammen 
nedan speglar årets budget. Det kan konstateras att två av 
de tre finansiella målen uppnås i budget. 

Resultatet av denna första bedömning är ett överskott 
på 78 mkr. Även om prognosen måste tas med viss försik-
tighet eftersom så kort tid har gått av året, ger det ändå en 
indikation om möjligheten att klara årets budget. 

Nämnderna beräknas sammantaget redovisa ett under-
skott med -49 mkr, samtidigt som centrala reserver ger 
överskott. Skatter och generella bidrag beräknas ge ett 
överskott med +45 mkr. En ny bedömning kommer att ske 
i delårsrapporten per april.

Den pågående coronapandemin fortsätter att sätta tyd-
liga avtryck i ekonomin, men i vilken omfattning och grad 
som påverkan kommer att ske i år är svårt att avgöra. 

Konjunkturen stärks
Konjunkturen bedöms stärkas i Sverige 2021. En 

endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, 
likt den svaga utvecklingen som präglade slutet av 2020. 
Såväl BNP som sysselsättning antas få bättre fart under 
andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen är 
pandemin, och då framförallt hur smittspridning, vac-
cinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. 
Prognososäkerheten bedöms vara högre än normalt, även 
om den värsta pandemin torde ligga bakom oss. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en 
utdragen återhämning av den svenska samhällsekonomin, 
där ett balanserat konjunkturläge nås först 2024. Det låga 
resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög 
BNP-tillväxt, när återhämtningen väl tar fart igen. 

UPPFÖLJNING PER SISTA 
FEBRUARI 2021
Denna rapport är ett komplement till de övriga fasta ekonomiska rapporterna. Den är inte 
heltäckande utan innehåller väsentlig ekonomisk information av betydelse för ekonomin. 
Målgruppen är både politiken och förvaltningarna, med syfte att ytterligare förbättra kon-
trollen över ekonomin och inspirera till fördjupade analyser hos förvaltningarna om resulta-
ten ger anledning till detta. 
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Källa: Sveriges kommuner och regioner 

Återhämtningen för antalet sysselsatta beräknas bli 
utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till drygt 8 % 
som ett genomsnitt de kommande tre åren.

BNP-tillväxten prognosticeras till 2,7 % för 2021, att 
jämföras med -3,1 % för 2020.

Några fakta ur budget 2021 och nyckeltal 
som har koppling till de finansiella målen 
med jämförelse några år tillbaka. 

BUDGET 2021 forts
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Arbetslöshet i Uddevalla
I Uddevalla var den totala arbetslösheten i februari 

9,4 % (kvinnor 8,6 % och män 10,3 %). Diagrammet 
nedan visar tydligt en ökad arbetslöshet i riket såväl som 
i Uddevalla till följd av den lågkonjunktur som till stor 
del orsakats av pandemin. De senaste månaderna har dock 
arbetslösheten stabiliserats något till följd av att aktivi-
teten på arbetsmarknaden har börjat komma igång igen. 
Uddevalla har fortsatt en högre arbetslöshet än både riket 
(8,7 %) och Västra Götaland (8,2 %). 

Från att länge ha sjunkit ökade ungdomsarbetslösheten 
i Uddevalla under pandemin och ligger fortsatt på en hög 
nivå. Bland ungdomar (18-24 år) var 12,6 % arbetslösa i 
februari månad (kvinnor 10,1 % och män 14,8 %). 

Befolkningsförändringar 2020

Folkmängd 2019-12-31 56 703

Födda 631

Döda 551

Födelseöverskott 80

Total inflyttning 2 671

-varav inflyttning från Sverige 2 347

-varav inflyttning från utlandet 324

Total utflyttning 2 675

-varav utflyttning till Sverige 2 503

-varav utflyttning till utlandet 172

Justering 8

Befolkningsökning 2020 84

Folkmängd 2020-12-31 56 787

Befolkningsutveckling 
31 december 2020 hade kommunen 56 787 invånare, vil-
ket innebär en ökning under året med 84 personer.  Detta 
är ca 400 färre än vad som prognosticerats, vilket till 
största delen beror på högre utflyttning än förväntat. 
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Även tiden i arbetslöshet ökar för en allt större grupp. 
I en lågkonjunktur drabbas personer med svagare anknyt-
ning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. Redan innan 
pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har 
svårt att få fäste på arbetsmarknaden, och därmed riskerar 
att gå in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter att öka i riket. 
Det som nu händer är att även människor med gymnasie-
utbildning riskerar att hamna i en långtidsarbetslöshet. 
Konkurrensen om jobben ökar, vilket gör att situationen 
blir än svårare för de som har en svag anknytning till ar-
betsmarknaden. Arbetsförmedlingen framhåller att osäker-
heten runt pandemin och när tillräckligt många kan vara 
vaccinerade för att restriktionerna ska kunna lättas fortfa-
rande är stor. Oavsett kommer återhämtningen ta tid och 
risken finns att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. 



5

CONTROLLER-RAPPORT FEBRUARI 2021 – UDDEVALLA KOMMUN

Uppföljning av helårsprognosen
Årsprognosen 78,4 mkr är 44,2 mkr bättre än budgeterat 
resultat. Förvaltningarnas samlade bedömning ger ett 
prognosticerat underskott på -49,1 mkr.

Av kommunstyrelsens underskott är -17 mkr hänförligt 
till stadsutvecklingsprojektet och -3 mkr försörjningsstöd. 

Av barn och utbildningsnämndens underskott är -11 
mkr hänförligt till vuxenutbildningen, -5 mkr till gymna-
sieskolan, -5 mkr till särskolan och -2,5 mkr till grundsko-
lan. Förskolan beräknas ge ett överskott på 1,5 mkr. Årets 
prognos är svår att göra utifrån nuläge och förutsättningar. 
Nämnden har ingående obalanser från 2020. Personalkost-
nadsavvikelsen är hög, samtidigt som volymutvecklingen 
är något lägre än beräknat.

Socialnämnden har fortsatt flera utmaningar, framför-
allt vad gäller placeringar för missbruksvården samt 
personlig assistans enligt LSS. Överskott inom andra 
verksamheter gör att det i dagsläget ser ut som att 
nämnden totalt kommer att vara i balans vid årets slut. I 
prognosen ingår 60 mkr i statsbidrag som beräknas erhål-
las under året.

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar balans vid 
årets slut. Vinterväghållningen ger underskott pga. högre 
snöröjningskostnader än vanligt, vilket täcks av intäkter 
från försäljning av mark från exploateringsprojekt.

Kultur- och fritidsnämndens underskott beror till stor 
del på pandemin. Stora intäktsbortfall till följd av stängda 
anläggningar och begränsad verksamhet men även kostna-
der för projektledning för prioriterade projekt som inte är 
finansierade.

Skatter och generella bidrag ser ut att ge ett överskott 
på 45,0 mkr. Övriga ofördelade poster består bl.a. av 
öronmärkta medel för nytt badhus +20 mkr, arbetsgivar-
avgifter unga och äldre +15 mkr, pris- och lönereserv +5 
mkr, pensioner + 3 mkr samt kapitalkostnadsreserv +4 
mkr .

mkr Bedömning Febr

Kommunfullmäktige och revision 0,2

Kommunstyrelsen -19,0

Barn och utbildningsnämnden -23,0

Socialnämnden 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 0,0

Kultur och fritidsnämnden -7,3

Valnämnden 0,0

Summa nämnder och styrelse -49,1

Övrigt ofördelat 48,3

Skatt o generella bidrag 45,0

Finansnetto 0,0

Delsumma 93,3

Budgeterat resultat 34,2

Årsprognos 78,4

Avgår reavinster/reaförluster 0,0

Årsprognos exkl. jämförelsestörande 78,4

Uppföljning av investeringar
Årets investeringar är budgeterade till 585 mkr. En första 
prognos pekar mot ett utfall på 425 mkr, vilket ger en av-
vikelse på 160 mkr. Det lägre utfallet beror i huvudsak på 
förseningar och senarelagda tidplaner. 
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Kostnader för övertid
Kommunens övertidskostnader har ökat stadigt under en 
lång tid tillbaka. För årets första månader 2021 har kost-
naderna ökat ytterligare och är nu på den högsta nivån 
de senaste tio åren.  

Merparten av kommunens övertidskostnader är 
hänförliga till socialtjänsten. Det är också socialtjänsten 
som svarar för kostnadsökningarna.

10,7%

1,3%

6,7%

0,3%

14,8%

4,4%

0%

4%

8%

12%
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Löneutbetalningar 

Procentuell ökning för jan-feb jämfört 
med jan- feb föregående år

Löneutbetalningar
Diagrammet till höger speglar de faktiska utbetalningarna 
under året mätt som ett helårsperspektiv och förändrings-
takten i utbetalningarna. Varje stapel representerar en 
12-månadersperiod tillbaka i tiden och linjen visar den 
procentuella ökningen från föregående 12-månaderspe-
riod.

Förändringstakten för den gångna 12-månadersperio-
den byggs upp av 2020-års avtalsökningar. En bedömning 
är att ökningstakten på grund av avtalsutfallet för senaste 
12-månadersperioden borde vara ca 2 %, om inte några 
förändringar i personalvolymen sker i verksamheterna. 
Ökningstaktens tidigare trend uppåt har mattats av mar-
kant och  ligger nu i nivå med ökningstakten från löneav-
talen, dvs. 2 %.

I diagrammet ”Löneutbetalningar” visas perioden 
januari-februari med utfall per förvaltning. Ökningstakten 
om 4,4 % för hela kommunen indikerar en ökad personal-
volym. 

I februari erhöll personal tillhörande Kommunals 
avtalsområde retroaktiv lön från november 2020, vilket 
förklarar en stor del av de ökade löneutbetalningarna i år 
jämfört med 2020. 

Kommunledningskontorets ökade löneutbetalningar är 
hänförligt till att ha övertagit ansvaret för utbetalning av 
försörjningsstöd. 

Kultur och fritid har ökade kostnader till följd av 
nystartad verksamhet på Rampen (bibliotek och fritids-
gård) samt projektledare för Rimnersområdet och Hus för 
kultur. 

Köp av varor och tjänster  
och entreprenader
För köp av varor och tjänster är kostnaderna under 
januari och februari högre än föregående år. Däremot har 
kostnader för konsultjänster minskat jämfört mot tidigare. 
Föregående års restriktivitet kring inköp gav effekt på 
utfallet.
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Uppföljning av hemtjänsttimmar 
Följande diagram visar antalet beviljade hemtjänsttim-
mar för åren 2010-2021. Antalet timmar har ökat stadigt 
från 2010 fram till hösten 2017. Därefter har timmarna 
minskat kontinuerligt, för att stabiliseras de senaste åren. 
Jämfört med februari 2020 har antalet timmar minskat 
med 7 %, vilket motsvarar drygt 2 500 timmar per månad.

Skillnaden i årstakten för antal timmar mellan 2010 och 
februari 2021 är drygt 145 000 (+43 %) vilket motsvarar 
ca 86 heltidstjänster. 
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KONTAKT

Frågor och synpunkter om rapporten ställs till  
controller Helena Olsson, ekonomiavdelningen,  
tel 0522 - 69 60 36 eller e-post  
helena.olsson@uddevalla.se

Uppföljning av försörjningsstöd
Följande diagram visar årstakten för försörjningsstödet 
från 1995 och framåt. Under flera år stabiliserades årstak-
ten vid 48 mkr, men från hösten 2017 har kostnaderna 
ökat. 

Årstakten för de senaste 12 månaderna uppgår till 74 
mkr, vilket överensstämmer med årets budget. Årsprog-
nosen är beräknad till 77 mkr vilket ger ett underskott på 
-3 mkr. Pandemin har gjort det svårt att placera personer 
i verksamheterna. Arbetsmarknadens utveckling är avgö-
rande för utvecklingen framöver. 
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Handläggare 
Avdelningschef juridik och administration Helena Lennernäs 
Telefon 0522-69 60 42 
helena.lennernas@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om att Uddevalla kommun inrättar en 

visselblåsarenhet 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till Uddevalla kommun i vilket det föreslås att 
Uddevalla kommun inrättar en visselblåsarenhet där anställda anonymt kan vända sig 
för att ange allvarliga oegentligheter inom kommunen.  
 
I juni 2020 lämnade utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet över sitt 
betänkande ”Ökad trygghet för visselblåsare”(SOU 2020:38) till regeringen. 
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/1936 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår 
att visselblåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en ny lag. Den nya 
lagen ska gälla inom all privat och offentlig verksamhet, dvs. även för kommunernas 
verksamheter. 
 
Utredningen har därefter varit ute på remiss under hösten 2020. 
 
Det lagstiftningsarbete som nu pågår inom området bör beaktas inför ett eventuellt 
inrättande av en visselblåsarfunktion i Uddevalla kommun. Mot den bakgrunden 
kommer kommunen inte vidta några åtgärder med anledning av förslaget. 
 
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-12 
Medborgarförslag daterat 2019-11-22 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med ovan motivering anse medborgarförslaget besvarat. 
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Peter Larsson Helena Lennernäs 
Kommundirektör Avdelningschef  

Skickas till  
Förslagställaren 
 
 



Ditt medborgarförslag: 
Jag föreslår att Uddevalla kommun snarast inrättar en visselblåsarenhet, dvs någonstans ditt 
anställda anonymt kan vända sig för att peka på allvarliga oegentligheter som pågår inom 
kommunens olika förvaltningar. Det måste kunna ske anonymt då det redan idag finns exempel på 
anställda som drabbats av repressalier p g a modet att peka på oegentligheter. Göteborgs stad har en 
sådan enhet och kan tjäna som förebild för Uddevalla kommun. 
 
Dagens datum: 
2019-11-22 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson 

(SD) om striktare regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) har inkommit med motion om 
striktare regler för specialkost inom skolan innebärande att specialkost endast ska lagas 
till de elever som kan uppvisa läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster 
som efterfrågar fläskkost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att 
vegankost inte skall serveras. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden samt ungdomsfullmäktige som avlämnat remissvar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden i egenskap av utförare 
genom måltidsservice lagar den mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer 
varför beslut om vilken specifik mat som serveras inte ligger hos nämnden.  
 
Båda nämnder hänvisar till en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som hanterar och 
planerar implementering av livsmedelsverkets ”Kost & Närings nationella 
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Målet 
med arbetsgruppen är att under 2021 få större klarhet i ansvarsfördelningen mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt de frågor 
som berörs i Sverigedemokraternas motion.   
 
Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget och motiverar detta bl.a. med att 
det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina 
religioner samt att det är viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att 
äta kost som innehåller mejeriprodukter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-16. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 21. 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 73. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 34. 
Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD). 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Martin Pettersson (SD) 
John Alexandersson (SD) 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr SBN 2020/00777  

Remiss från kommunfullmäktige angående motion från Martin 
Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om striktare 
regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion från Martin Pettersson (SD) och John 
Alexandersson (SD), om striktare regler för specialkost inom skolan, till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
Gällande det första förslaget i motionen så finns det i dagsläget inget lagrum för att 
kräva läkarintyg för specialkost. Det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att den mat som serveras är säker. 
  
Motionen innehåller ytterligare två förslag där motionärerna föreslår att vegetarisk kost 
ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskkött och/eller ritualslaktat kött eller 
alternativ till blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning 
av berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. Måltidsservice lagar den 
mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer, så beslutet om vilken specifik mat 
som serveras ligger inte hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det behövs en gemensam syn och 
ansvarsfördelning när det gäller specialkost och anpassade måltider inom skola och 
förskola. Utifrån de nationella rekommendationer som tagits fram av ”Kost & Näring” 
under 2019 kommer vi förvaltningsövergripande ta fram riktlinjer under 2021. Arbetet 
har redan påbörjats under hösten 2020, då tillsammans med Barn och 
utbildningsförvaltningen och beräknas vara klart till höstterminen 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 inkommet 2020-12-15 
Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) inkommen 2020-12-
15 
Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 
förskola och skola 2021-01-19 

Yrkanden 

Martin Petersson (SD): att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa 
läkarintyg 
  
att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller 
ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat 
 
att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt 
kosttillskott inte skall serveras  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Pettersson (SD) 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att lämna tjänsteskrivelsen som svar på remissen från kommunfullmäktige 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-02-19  
Henrik Sundström  
 

Jerker Lundin  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar  
Malin Witt  
 
Skickat 2021-02-23 till  
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Avdelningschef Charlotte Kvist 
Telefon 0522-69 60 00 
Charlotte.kvist@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige angående motion från Martin 

Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om striktare 

regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion från Martin Pettersson (SD) och John 
Alexandersson (SD), om striktare regler för specialkost inom skolan, till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Gällande det första förslaget i motionen så finns det i dagsläget inget lagrum för att 
kräva läkarintyg för specialkost. Det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att den mat som serveras är säker. 
 
Motionen innehåller ytterligare två förslag där motionärerna föreslår att vegetarisk kost 
ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskkött och/eller ritualslaktat kött eller 
alternativ till blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning 
av berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. Måltidsservice lagar den 
mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer, så beslutet om vilken specifik mat 
som serveras ligger inte hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det behövs en gemensam syn och 
ansvarsfördelning när det gäller specialkost och anpassade måltider inom skola och 
förskola. Utifrån de nationella rekommendationer som tagits fram av ”Kost & Näring” 
under 2019 kommer vi förvaltningsövergripande ta fram riktlinjer under 2021. Arbetet 
har redan påbörjats under hösten 2020, då tillsammans med Barn och 
utbildningsförvaltningen och beräknas vara klart till höstterminen 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 inkommet 2020-12-15 
Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) inkommen 2020-12-
15 
Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 
förskola och skola 2021-01-19 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna tjänsteskrivelsen som svar på remissen från kommunfullmäktige 
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Maria Jacobsson Ola Löfgren 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Syftet med dessa nationella rekommendationer är att ge vägledning rörande 
rätten till specialkost och anpassade måltider för barn/elever inom förskola 
och skola. De primära målen med rekommendationerna är: 

• Att skapa förutsättningar för nationellt likvärdig, och därmed rättvis och 
förutsägbar, praxis på området.

• Att skapa samsyn i vad som är en rimlig balans i avvägningen mellan 
individens behov och önskemål, kontra rimlig fördelning av de skatteme-
del som finansierar de offentliga måltidsverksamheterna.

• Att etablera detta dokument som given utgångspunkt i dialogen mellan 
måltidsverksamheter, matgäster, anhöriga, rektorer, pedagoger och elev-
hälsa, liksom i utbytet med företrädare för myndigheter och politik.

Bakom rekommendationerna står Kost & Näring, en branschförening inom 
chefsorganisationen Ledarna vars medlemmar består av kostchefer, måltids-
ansvariga och andra ledare som finns och verkar inom landets offentliga mål-
tidsverksamheter. Arbetet med rekommendationerna har letts av föreningens 
experter på området, medlemmarna i fokusgrupp Förskola och skola.

Rekommendationerna är indelade i tre huvudavsnitt. De båda första fokuserar 
på barns/elevers rätt till specialkost respektive ”anpassade måltider”, det vill 
säga till anpassningar som inte grundas i allergi eller överkänslighet. Med 
rekommendationer för bland annat serveringslösningar och intyg vänder sig 
det tredje avsnittet i första hand till ansvariga inom måltidsverksamheterna. 

Dokumentet ger inte praktisk vägledning rörande säker hantering av spe-
cialkost. Här hänvisar vi istället till branschriktlinjen ”Offentlig säker mat”, 
framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) våren 2019. En länk till 
branschriktlinjen återfinns i avsnittet Del 1: Specialkost.

För att uppnå bredast möjliga förankring formerades i inledningsskedet 
av arbetet en referensgrupp bestående av representanter för myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer. Kontakterna mellan Kost & Näring och 
referensgruppen har under arbetets gång varit täta. 

Följande aktörer (i bokstavsordning) har ingått i referensgruppen och dess-
utom fungerat som remissinstanser i framtagningen av rekommendationerna:

• Astma- och Allergiförbundet

• Svenska Barnläkarföreningen, delföreningen för allergi och lungmedicin

• Svenska Celiakiförbundet

• Dietisternas Riksförbund, sektion Barnhälsovård

• Kristina Georgiev, skolöverläkare, Kristianstads kommun

• Livsmedelsverket, nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, 
skola och omsorg

• Svenska skolläkarföreningen

• Sveriges Kommuner och Regioner

• Unga Allergiker

Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola (direktkontakt till gruppen via 
e-post: skola@kostochnaring.se) består av följande medlemmar:

• Åsa Kullberg, sammankallande i gruppen och  
vice ordförande i Kost & Näring 

• Kerstin Berg

• Gunilla Martinsson

• Camilla Wiström

Nationella rekommendatio ner för specialkost  
och anpassade måltider i  fö rskola och skola

mailto:skola@kostochnaring.se
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Specialkost och anpassade måltider
Tidigare har begreppet ”specialkost” i många fall fungerat som en bred, 
samlad – och därför också förhållandevis otydlig – definition på alla typer 
mat- och måltidsavvikelser. 

Mot den bakgrunden delas mat- och måltidsavvikelser fortsättningsvis in i 
två huvudgrupper: specialkost respektive anpassade måltider. Syftet med 
distinktionen är att tydligare strukturera och kategorisera de skäl som ligger 
till grund för behoven av olika avvikelser, då detta har avgörande betydelse 
för hur dessa ska hanteras av måltidsverksamheten och skolan/förskolan.

• Specialkost: Samma begrepp som tidigare men nu i den specifika bety-
delsen ”kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd” (definti-
tion hämtad från Socialstyrelsens termbank) och som avser medicinskt 
motiverade avvikelser från standardkosten. 

• Anpassade måltider: Med det nya begreppet ”anpassad måltid” avses 
de avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie måltids-
situationen som utgår ifrån rätten till anpassningar huvudsakligen 
enligt diskrimineringslagstiftningen, och som anses nödvändiga för att 
barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan. 
Uteslutning av vissa livsmedel på grund av religion, valet att äta en helt 
växtbaserad kost och olika anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö 
på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är tre 
exempel på anpassade måltider.

Inledning

Om dokumentet
Detta dokument är indelat i tre huvudavsnitt. Ambitionen med dokument-
strukturen är att – ett relativt komplext innehåll till trots – ge läsaren en 
tydlig, lättillgänglig helhet med potential att fylla viktiga funktioner i de 
offentliga måltidsverksamheterna:

• Som utgångspunkt i strategisk verksamhetsplanering

• Som grund för dialogen mellan matgäster, vårdnadshavare, rektorer, 
pedagogisk personal, elevhälsa, politiska företrädare med flera 

• Som konkret resurs i den dagliga verksamheten

Detta är dokumentets huvudavsnitt: 

• Del 1: Specialkost

• Del 2: Anpassade måltider

• Del 3: Runt om måltiden  
– planering, intyg, logistik

Sist i dokumentet återfinns arbetsgruppens reflektioner kring behoven 
av fortsatt arbete, tillsammans med referensförteckning och en projekt-/
metodbeskrivning. 
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Del 1:  Specialkost

1.1  Inledning och bakgrund
Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på 
grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslig-
hetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har 
medicinskt behov har tillgång till säker kost. 

Detta dokument behandlar de vanligast förekommande anledningarna till 
barns/elevers behov av specialkost:

• Matallergi (även kallat födoämnesallergi)

• Celiaki

• Laktosintolerans

• Kontaktallergi

• Korsreaktioner

• Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner

Figur 1: Lagstiftning och ansvar rörande specialkost i förskola och skola. 

§ Skollagstiftning

Ansvar: 
Rektor

§ 
Hälso- och  

sjukvårdslag- 
stiftning

Ansvar:  
Elevhälsan

§ 
Livsmedels- 
lagstiftning

Ansvar: 
Måltids- 

verksamheten

§ Diskriminer- 
ingslagstiftning

Ansvar: 
Rektor

Fördjupning

Om säker specialkost: 
• ”Offentlig säker mat.” Branschriktlinjer med fakta och råd utgivna av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) våren 2019: http://www.offentligsakermat.se/
• ”Bra måltider i förskolan.” Råd från Livsmedelsverket, uppdaterade 2016: https://www.livsmed-
elsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/
• ”Bra måltider i skolan.” Råd från Livsmedelsverket, uppdaterade 2018: https://www.livsmedels-
verket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/

§ Arbetsmiljö- 
lagstiftning

Ansvar: 
Rektor

Specialkost

http://www.offentligsakermat.se/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
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• Den som är ansvarig för elevers arbetsmiljö, vanligtvis rektor, ska göra 
en anmälan om det inträffade till Arbetsmiljöverket.

• Den som är ansvarig för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, vanligt-
vis måltidsansvarig, ska göra en anmälan om det inträffade till kommu-
nens miljö- och hälsoinspektör.

Kommunen eller den enskilda huvudmannen anpassar ansvarsfördelningen 
efter sin organisation. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och 
arbetsfördelning mellan skolledning och den som ansvarar för mat och målti-
der i förskolan eller skolan.2

1.2  Matallergi
Vid matallergi3 reagerar kroppen på proteinerna i exempelvis mjölk, ägg, fisk, 
spannmål, soja, skaldjur, baljväxter, nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö. 
Dessa livsmedel kan orsaka allvarliga såväl som milda symtom. Den individu-
ella känsligheten varierar. 

Studier har visat att eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett 
lägre energiintag med negativa effekter på barnets tillväxt.4 Det finns även 
studier som visat att barn och ungdomar med matallergi ofta upplever sig ha 
en sämre livskvalitet.5

Vissa matallergier tenderar att växa bort. Det gäller främst mjölk- och 
äggallergi. Vid två års ålder har knappt hälften av barnen vuxit ifrån sin 

2 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf
3 I detta dokument används konsekvent benämningen matallergi. En annan, synonym benämning är 
födoämnesallergi.
4 Robbins KA, et al.. Milkallergi is associated with decreased growth in US children. J Allergy Clin Immonuol 2014). 
5 Kansen HM, et al. The impact of oral food challenges for food allergy on quality of life: a systematic review. 
Peiatr Allergy Immunol 2018;1-11.

Rekommendationer | Specialkost, generellt

 ➔ Elever med konstaterat behov av specialkost upplever ofta ett stort utan-
förskap då de känner sig annorlunda. Specialkosten bör därför likna den 
ordinarie måltiden så mycket som möjligt och måltiden ska vara klar när 
eleven kommer till skolrestaurangen. 

 ➔ Det är viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården och 
att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande av 
provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan. 

1.1.1 Ansvar
Skyldighet att servera säker och näringsriktig mat också till elever med en 
konstaterad matallergi vilar på huvudmannen. Det är juridiskt prövat.

Den lagstiftning som kommer i fråga om något går fel i hanteringen av speci-
alkost är arbetsmiljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Vid inträffad 
incident råder anmälningsplikt.

I arbetsmiljölagstiftningen benämns vanligtvis den ytterst ansvariga för 
arbetsmiljön ”huvudman”. Huvudmannen har oftast lämnat över ansvaret för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet till förskolans eller skolans rektor.1

I livsmedelslagstiftningen kallas de fysiska eller juridiska personer som 
ansvarar för att kraven i regelverket uppfylls för ”livsmedelsföretagare”. 
Livsmedelsföretagaren har oftast lämnat över ansvaret till en måltidsansvarig.

Om fel i hanteringen av specialkost ger upphov till exempelvis en allergisk 
reaktion, innebär detta i praktiken att: 

1 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf

Fördjupning

”Säker mat i förskola och skola.” Handbok framtagen av Astma- och Allergiförbundet:
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19438109/saker-mat-i-forskola-och-skola-pdf-ast-
ma-och-allergiforbundet

Fördjupning

Livsmedelsverket om olika allergier och om skillnaderna mellan dem: https://www.livsmedels-
verket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19438109/saker-mat-i-forskola-och-skola-pdf-astma-och-allergiforbundet
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19438109/saker-mat-i-forskola-och-skola-pdf-astma-och-allergiforbundet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet
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mjölkallergi och 85 % har gjort det innan skolåldern.6 7 Mot den bakgrun-
den är det därför viktigt att regelbundet undersöka om allergin vuxit bort. 
Rekommendationer rörande uppdatering av läkarintyg återfinns i det här 
dokumentets del 3.  

Noterbart är att allergivården står inför stora utmaningar, då det redan i nulä-
get finns få allergologer ute i landet och stora pensionsavgångar väntar inom 
de kommande åren. I dag utreds de flesta barn och unga av primärvården som 
inte har samma kunskaper om allergi som allergologer. Av den anledningen 
kan flexibilitet vara motiverat, exempelvis för de tidsfrister måltidsverksam-
heterna fastställer för när intyg senast ska vara inkomna eller uppdaterade. 

1.2.1 ”Spår av…” – nötter, ägg med mera
”Kan innehålla spår av…” beskrivs av Livsmedelsverket som en varnings-
märkning på livsmedel, där fastställda gränsvärden i dagsläget saknas. I vissa 
produkter kan halterna av allergen vara obefintliga, i andra högre. Halterna i 
en och samma livsmedelsprodukt kan också variera över tid. 

Att utesluta livsmedel märkta med ”kan innehålla spår av” (eller motsvarande 
formulering) till samtliga matgäster, och inte enbart till de med matallergi, 
skulle medföra ett radikalt minskat utbud av livsmedel.  

Rekommendationer | ”Spår av…” – nötter, ägg med mera

 ➔ Livsmedel märkta ”kan innehålla spår av” kan användas till normalkosten. 

 ➔ Livsmedel med denna märkning ska däremot inte erbjudas matgäster som 
anmält allergi mot ämnet via kostintyg och som även i hemmet utesluter 
detta. 

 ➔ Eftersom känsligheten mot ett och samma allergen kan variera från individ 
till individ kan sjukvården göra individuella bedömningar.

6 Schoemaker AA, et al. Incidence and natural history of challenge-proven cow’s milk allergy in European children 
–EoroPrevall birth cohort. Allergy 2015; 70:963-72.
7 Elizur A, et al. Natural course and risk factors for persistence of IgE mediated cow’s milk allergy. J Pediatr 2012; 
161:482-7.
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Rekommendationer | Luftburen äggallergi

 ➔ Anpassning kan vid behov göras så att barnet/eleven vid måltid kan sitta 
vid ett bord där maträtter innehållande ägg inte serveras. 

 ➔ Det är inte motiverat att helt sluta servera ägg i förskolan/skolrestaurangen.

1.2.2.2 Luftburen fiskallergi 

Luftburen fiskallergi är ovanligt. En reaktion kan uppstå om den allergiska 
personen befinner sig i nära anslutning till stekning som görs i stekpanna 
eller på stekbord. 

Vid servering av fisk som tillagats i ugn i ett modernt restaurangkök med 
fläktar sprids inte allergenet i omgivande luft till restaurangen. 

Rekommendationer | Luftburen fiskallergi

 ➔ Anpassning kan vid behov göras så att eleven/barnet vid måltid kan sitta 
vid ett bord där fisk inte serveras. 

 ➔ Det är inte motiverat att sluta servera fisk i förskolan/skolrestaurangen.

1.2.2.3 Luftburen jordnötsallergi

Den senaste forskningen har visat att allvarlig luftburen jordnötsallergi inte 
förekommer.8 9 Jordnötsproteiner är inte luftburna i sådan utsträckning att det 
leder till reaktioner i skolmiljö. 

En vanlig uppfattning är att svåra reaktioner och till och med dödsfall 
orsakade av jordnöt kan inträffa enbart vid exponering via luften eller vid 
hudkontakt. Det finns inom vetenskapen inget beskrivet dödsfall orsakat av 
enbart luftburen jordnötsexponering. Flera vetenskapliga studier visar istället 
på inga, eller mycket lindriga, symtom. 

8 Greenhawt M. Envioronmental exposure to peanut and the risk on an allergic reaction. Ann Allergy Asthma 
Immunol 2018,120:476-81e3.
9 Leornardi S, et al. Allergic reactions to foods by inhalation in children. Allergy Asthma Proc 2014; 35: 288-94.

1.2.2 Luftburen allergi
Luftburen allergi innebär att immunförsvaret reagerar på luftburna allerge-
ner. Det är mycket ovanligt och känsligheten varierar. Trots att allergin är 
ovanlig är den viktig att nämna, då den kan vara starkt begränsande för den 
enskilda individen och därigenom också för andra i verksamheten. Till följd 
av bristande kunskaper och stor oro inför luftburen allergi är det vanligt 
med krav på mer långtgående säkerhetsåtgärder än vad som egentligen är 
nödvändigt.

Rekommendationer | Luftburen allergi, generellt

 ➔ Barn/elever med luftburen allergi ska ha kontakt med allergiläkare för att 
göra provokation och ställa diagnos. 

 ➔ Eventuella anpassningar i måltidsmiljön genomförs när en allergisk reak-
tion på det luftburna livsmedlet påvisats via provokation.

 ➔ När läkarintyg finns för luftburen allergi ska skolan upprätta rutiner för hur 
situationen ska hanteras.

1.2.2.1 Luftburen äggallergi

Vid servering av äggprodukter som tillagas i ett modernt restaurangkök med 
fläktar sprids inte äggallergen i omgivande luft. Kokta ägg som skivats och 
lagts upp på fat sprider inte heller allergen till omgivande luft. 

Vid vispning av äggsmet kan partiklar av ägg spridas i den mycket nära 
omgivningen. På grund av utspädningseffekter ska dessa partiklar dock inte 
kunna förekomma i sådan koncentration att svåra symtom uppstår, inte ens 
vid svår äggallergi.

Fördjupning

Livsmedelsverket om det i sammanhanget relevanta begreppet ”fri från”: https://www.livsmed-
elsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/
glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/
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1.3  Celiaki
Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom och räknas som livslång. Barn/
elever med celiaki måste ha en strikt glutenfri kost för att kunna behålla sin 
hälsa och undvika följdsjukdomar och allvarliga sjukdomstillstånd.

Allvaret i celiaki tenderar att underskattas då sjukdomen ibland kallas ”glu-
tenintolerans”. En benämning som – helt felaktigt – antyder att små mängder 
gluten skulle kunna tolereras.

Rekommendationer | Celiaki

 ➔ Strikt glutenfri kost ska serveras.

 ➔ Var uppmärksam på att även små mängder av gluten kan bryta ned tarm-
luddet och orsaka stora besvär för individen.

1.4  Laktosintolerans
Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner 
laktos. Tillståndet är ofarligt men kan vara obehagligt. 

Total avsaknad av laktas vid födelsen är ytterst ovanlig och debuterar så fort 
barnet börjar äta bröstmjölk eller laktosinnehållande bröstmjölksersättning.10  
Laktosintolerans hos barn före fem års ålder är mycket ovanligt.11

De flesta personer med laktosintolerans tål 5,0-7,5 g laktos per dag, vilket 
motsvarar den mängd som finns i 1,0-1,5 dl mjölk. 

Definitioner för benämningarna ”laktosreducerad” och ”låglaktos” baseras på 
den nordiska rapporten Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557. 

I Sverige får ett livsmedel kallas laktosreducerat eller låglaktos om 
laktoshalten reducerats till en nivå som inte överstiger 1 g per 100 g 

10 Läkartidningen nr 5, 2012-01-31
11 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/
allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos

Rekommendationer | Luftburen jordnötsallergi

 ➔ Jordnötsallergi kan i sig vara mycket allvarlig, men då vetenskapliga belägg 
för allvarlig luftburen jordnötsallergi saknas behöver inga specifika åtgär-
der vidtas avseende kontamination via luften.

 ➔ OBS: Notera att ovanstående endast avser luftburen jordnötsallergi, inte 
jordnötsallergi generellt och inte heller allergi mot nötter och mandel. 
På grund av risken för allvarliga allergiska reaktioner är jordnötter ett av 
de livsmedel som inte ska förekomma i förskolor och skolrestauranger. Se 
vidare avsnitt 1.2.3 Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel.

1.2.3 Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
Allergi mot jordnötter, nötter och mandel hör till de vanligaste i världen och 
debuterar ofta i skol- eller förskoleåldern. De växer vanligtvis inte bort och 
den allergiska reaktionen kan vara mycket allvarlig. Av den anledningen ska 
dessa livsmedel uteslutas i förskolor och skolrestauranger. 

Andra allergener så som mjölk, ägg och vete kan också de orsaka allvarliga 
allergiska reaktioner. Men då det i nämnda exempel handlar om närmast 
oumbärliga baslivsmedel utesluts de ändå inte generellt ur måltiden för alla 
matgäster, utan enbart för dem med allergi.

Rekommendationer | Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel

 ➔ Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte 
använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i 
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om 
det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. 

 ➔ Trots att nämnda livsmedel inte används i förskolan eller skolans kök ska 
allergi mot dessa ändå noteras på kostintyget, i syfte att möjliggöra hänsyn 
till ”spår av...”-märkningar.

 ➔ För att säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och 
mandel ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen. 

 ➔ Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i förskolan/skolan ligger på 
rektor.  

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos
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konsumtionsfärdig vara. I laktosfria livsmedel ska laktos inte kunna påvisas 
med en metod som har en detektionsgräns på 0,01 g per 100 g.

Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas redovisar inte laktosinnehållet separat. 
För att fastställa mängden laktos i en måltid kan istället mängden disackari-
der beräknas.

1.4.1 Tumregel: 2-gramsgränsen
I syfte att skapa en tydlig tumregel för servering av måltider med lågt laktos-
innehåll, utformad för praktisk användning i måltidsverksamheten, lanserar 
rekommendationerna begreppet ”2-gramsgränsen” rörande laktosintolerans. 

2-gramsgränsen innebär att mängden laktos i en portion av en viss maträtt 
får uppgå till max 2 g. Dryck är ej inräknad. Observera att individuella faktorer 
styr portionsstorleken. 

Rekommendationer | Laktosintolerans

 ➔ Om normalkosten ligger under 2-gramsgränsen behöver ingen specialkost 
erbjudas.

 ➔ Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen ska laktosintoleranta 
matgäster erbjudas ett måltidsalternativ som ligger under 2-gramsgränsen.

 ➔ Minskning av portionens laktosinnehåll till under 2 g kan ske genom att 
enskilda komponenter i normalkosten byts ut. Exempel på mjölkrika kompo-
nenter är stuvningar och såser.

 ➔ Exempel på mjölkrika rätter som i regel ligger över 2-gramsgränsen är 
pannkakor, risgrynsgröt, lasagne, potatisgratäng och redda soppor.

 ➔ Barn under fem år ska inte erbjudas specialkost på grund av laktosintole-
rans annat än i undantagsfall.

 ➔ Om laktosintolerans misstänks vara orsak till problem med magen är kon-
takt med primärvården nödvändig. Detta för att säkerställa rätt diagnos, då 
minskad mängd laktos i kosten riskerar att dölja sekundär laktosintolerans 
orsakad av en ännu odiagnostiserad sjukdom.

 ➔ Ovanstående rekommendationer gäller inte för matgäster hos vilka kom-
plett avsaknad av laktas konstaterats. Dessa erbjuds specialkost fri från 
komjölksprotein (det vill säga helt mjölkfri kost). 
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Citronsyra
Varför vissa personer reagerar på citronsyra är en omdiskuterad fråga som 
hittills inte kunnat besvaras av forskningen. Livsmedelsverket konstaterar att 
det inte är möjligt att vara allergisk mot citronsyra, eftersom man vid allergi 
reagerar på proteiner och citronsyra är inte ett protein.12 

Rekommendationer | Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner

 ➔ Vid lindrig överkänslighet räcker det att plocka bort det aktuella livs-
medlet från tallriken, exempelvis om barnet/eleven blir rött om munnen. 
Livsmedlet behöver inte ersättas med annan produkt.

 ➔ Vid överkänslighetsreaktion som misstänks vara orsakad av citronsyra ska 
vårdnadshavare ta kontakt med sjukvården.

12 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/antioxidanter/citronsyra

1.5  Övrigt: kontaktallergi, korsreaktio-
ner, överkänslighet

1.5.1 Kontaktallergi
Allergisk reaktion efter hudkontakt med ett visst livsmedel förekommer men 
är mycket ovanligt.

Rekommendation | Kontaktallergi

 ➔ För att minska riskerna för en reaktion krävs att tydliga rutiner tas fram och 
anpassas till varje enskilt fall.

1.5.2 Korsreaktioner
Korsreaktioner kan uppstå mellan olika allergener och orsaka besvär hos 
överkänsliga personer. Korsallergi är särskilt vanligt hos individer med polle-
nallergi, som då kan reagera mot exempelvis äpplen, nötter och stenfrukt och 
råa morötter. För pollenallergiker brukar korsallergin förvärras under pollen-
säsongen. Korsallergier ger sällan allvarliga besvär.

Rekommendation | Korsreaktioner

 ➔ Barn/elever med svåra korsallergiska besvär ska notera detta som allergen 
på inlämnat kostintyg.

1.5.3 Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner
Vissa livsmedel, bland annat citrus och vissa frukter och bär, kan ge en för-
sämring hos vissa yngre barn och orsaka eksem eller klåda och rodnad runt 
munnen. Dessa reaktioner är inte allergi. 

Fördjupning

Fördjupade kunskaper om korsallergi: https://www.astmaochallergilinjen.se/allergi/korsallergi/ 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/antioxidanter/citronsyra
https://www.astmaochallergilinjen.se/allergi/korsallergi/
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Figur 2: Lagstiftning och ansvar rörande anpassade måltider.  
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Del 2:  Anpassade mål tider

2.1  Inledning och bakgrund
Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för 
att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva 
maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön. 

Förskolan och skolan får inte – och ska givetvis inte – diskriminera något barn 
eller elev. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som har 
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. 

2.1.1 Vad räknas som en anpassad måltid?
Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar 
för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utveck-
lingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och/eller delta i 
den ordinarie måltiden. Detta inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar (NPF).

Kategorin omfattar även andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska 
ställningstaganden och religion. 
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Rekommendationer | Anpassningar av religiösa skäl

 ➔ Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella 
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. 

 ➔ Trossamfund som inte bedöms tillhöra någon av de fem världsreligionerna 
sorterar under ”politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar” 
(se föregående sida).

 ➔ Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod anpassad måltid.

2.3  Anpassningar vid neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 
Det är vanligt att barn/elever med exempelvis ADHD eller en diagnos inom 
autismspektrumet har problem med mat och situationer kring måltider. Det 
kan finnas flera orsaker till problemen och det är viktigt att dessa utreds 
noga. Det är viktigt att i samverkan hitta en strategi som fungerar väl både för 
barnet/eleven och för måltidsverksamheten. 

För att undvika att berättigade behov av måltidsanpassningar med tiden 
utvecklas till mer godtycklig efterfrågan på ”önskekost” är det viktigt att det 
kontinuerligt förs en dialog mellan föräldrar, måltidsverksamhet, elevhälsa 
och rektor genom dialogmöten. 

Det finns idag inga vetenskapliga bevis för att glutenfri kost skulle lindra 
symtomen vid ADHD.

Rekommendationer/förslag till arbetsmodell | Anpassningar vid NPF 

 ➔ Genom regelbundna dialogmöten mellan föräldrar, måltidspersonal, elev-
hälsa och rektor säkerställs ett kontinuerligt utbyte kring individens/mat-
gästens behov. 

 ➔ Syftet med dialogmötena är att säkerställa att barnet/eleven ska få så varie-
rad och näringsriktig måltid som möjligt. 

 ➔ Det långsiktiga målet ska vara att utöka variationen i kosten, förslagsvis 
med utgångspunkt i den befintliga matsedeln. 

Konkreta exempel på anpassade måltider:

• Anpassning av religiösa skäl, t.ex. kosher, halal, minus fläsk

• Anpassning av etiska skäl, t.ex. vegetariska koster, vegankost

• Konsistensanpassning: ordinarie kost med anpassad konsistens

• Separering: ordinarie kost där komponenterna är uppdelade

• Energiberikning: ordinarie kost berikad med extra fett 

• Kost vid selektivt ätande

• Anpassning i måltidsmiljön

2.1.2 Ansvar
I skolan är det rektor som med stöd av den medicinska elevhälsan ansvarar för 
bedömningen av vilka behov eleven har för att klara skolgång och uppsatta mål. 

I förskolan kan rektor med föräldrars samtycke ta kontakt med barnhälsovår-
den för samverkan och dialog.

2.2  Anpassningar av religiösa skäl
Att inte erbjuda alternativ till standardkosten till barn/elever som av religiösa 
skäl avstår från vissa livsmedel kan vara diskrimineringsgrundande.

Definition av religion 
Med religion avses i dessa rekommendationer de fem världsreligionerna; 
kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism. 

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte hör till 
de fem världsreligionerna omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.13 

13 http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/#1

http://t.ex
http://t.ex
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/#1
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/#1
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Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost

 ➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller special-
kost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det.

 ➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel 
erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller 
myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande rekommenda-
tionerna längre ned på sidan. 

 ➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i diskrimineringslagstift-
ningen, ska inte erbjudas.

 ➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och mål-
tidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa matgäs-
tens möjligheter till välinformerade val.

Vegankost
 ➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare och 

elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att kom-
plettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt 
näringsintag.14

 ➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från servering 
av vegankost till små barn.

 ➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost, och 
tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen infor-
meras om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi erbjuder 
vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte använder 
näringsberikade livsmedel”. 

14 Bra mat i skolan, sid 22, Livsmedelsverket

 ➔ Dagar då erbjudandet via den befintliga matsedeln inte är tillräckligt sker 
komplettering i form av en rullande, alternativ matsedel.

 ➔ Vid behov ska i sista hand en helt individanpassad måltid erbjudas.

2.4  Anpassningar av etiska och övriga skäl
Utöver anpassningar av religiösa skäl och på grund av neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF), förekommer önskemål om olika avvikelser från 
normalkosten av en rad andra anledningar. Till de vanligaste hör vegankost 
och – vilket i många måltidsverksamheter traditionellt räknats som kostavvi-
kelse – vegetarisk kost. 

Andra exempel är glutenfri kost utan fastställd celiakidiagnos, LCHF-kost, 
kost utan E-nummer samt kost med endast svenskt kött och kyckling. 
Gemensamt för dessa exempel på kostpreferenser är att de i första hand 
grundas i personlig övertygelse och att de som regel är självordinerade. 
Diskrimineringslagstiftningen ger inget stöd för denna typ av kostpreferenser.

Att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket 
innebär stora fördelar för både hälsa och klimat. Kost & Näring förordar en 
flervalsbuffé i skolrestaurangerna där bland annat lakto-ovo-vegetarisk kost 
erbjuds dagligen. Lakto-ovo-vegetarisk kost ska definieras som normal-
kost, och inte som anpassad måltid eller specialkost. Flervalsbuffén ökar 
möjligheten för matgästen att själv komponera sin lunch. En fördjupning 
kring flervalsbuffé återfinns i avsnitt 3.1 Flervalsbuffé. 

2.4.1 Vegankost
Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets råd. 
För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda kunska-
per och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan komma att 
behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett. 

Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget 
saknas.
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 ➔ Placering av maträtterna i serveringsdisken ska göras med utgångspunkt i 
att undvika kontaminering. 

 ➔ Matgästerna ska informeras om att inte använda samma redskap för olika 
maträtter. 

 ➔ Om någon spiller från en maträtt till en annan ska köket kontaktas. 

 ➔ Vid servering till yngre elever bör en pedagog finnas med för att säkerställa 
att eleven får rätt mat.

 ➔ Elever med svåra allergier ska avrådas från att ta mat från flervalsbuffé. 

3.2  Intyg
Intyg delas upp i två kategorier: läkarintyg/journalutdrag respektive kost-
intyg, det vill säga intyg utställda till måltidsverksamheten i syfte att säker-
ställa korrekt hantering och förmåga att erbjuda specialkost och anpassade 
måltider. 

Integritet och GDPR
Känsliga personuppgifter, dit läkarintyg, journalutdrag och kostintyg räknas, 
ska förvaras och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) samt GDPR-förordningen.

För att underlätta GDPR-hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i 
samband med inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i 
måltidsverksamheten. 

Del 3:  Runt om  målti den  
– planering, intyg, log istik

De offentliga måltider som dagligen serveras landets barn/elever i allmän-
het – och specialkoster och anpassade måltider i synnerhet – är resultatet 
av en lång och inte sällan komplex måltidskedja, med en mängd involverade 
aktörer.

Denna del av dokumentet fokuserar på ”allt runtomkring” det faktiska tillhan-
dahållandet av specialkost och anpassade måltider, det vill säga på de områ-
den som definierar förutsättningarna för det som i förlängningen blir till mat 
och måltider avsedda för den enskilda matgästen. 

3.1  Flervalsbuffé
Med flervalsbuffé ökar matgästens möjligheter att själv komponera sin 
måltid, vilket i sin tur kan minska behovet av specialkoster och anpassade 
måltider generellt. I skolrestaurangerna, men däremot inte i förskolans 
måltidsmiljö på grund av barnens låga ålder, förordar Kost & Näring därför 
flervalsbuffé som dagligen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost. 

Rekommendationer | Flervalsbuffé 

 ➔ I flervalsbuffén bör även en grönsaksbuffé ingå, med 4-8 komponenter där 
minst en innehåller vegetabiliskt protein, exempelvis i form av baljväxter. 

 ➔ För att säkerställa matgästens möjligheter att göra säkra och/eller välinfor-
merade val ska tydlig uppmärkning ske av rätter och måltidskomponenter.
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 ➔ För äldre elever bör befintliga läkarintyg förnyas vartannat år.

 ➔ För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas varje år. 

 ➔ Vid diagnosticerad celiaki rekommenderas undantag från regeln om förny-
else av läkarintyg, då detta är en livslång, kronisk sjukdom. 

 ➔ Vid behov kan lokala variationer på intygskrav utarbetas i samråd med 
vården. 

 ➔ Under den tid barnet/eleven är under utredning ska önskad specialkost/
måltidsanpassning erbjudas.

 ➔ Måltidsverksamheten bör generellt inta en ödmjuk hållning inför det 
faktum att utredning och andra kontakter med vården kan ta lång tid.

 ➔ Av praktiska skäl kan utdrag ur journal skrivna av läkare likställas med 
läkarintyg. 

* Matallergi som inte är livshotande men som leder till sänkt livskvalitet, presta-
tionsförmåga och närvaro (t.ex. astma, magsmärtor, diarré, illamående, nässelut-
slag, klåda, eksem, huvudvärk, andningssvårigheter).

** Med egenvårdsplan avses i detta sammanhang en individuell, skriftlig plan 
framtagen av behandlande läkare.

3.2.2 Kostintyg
För specialkoster och anpassade måltider ska alltid ett kostintyg fyllas i för att 
säkerställa en korrekt hantering i köket. Kostintyget fylls i av vårdnadshavare 
eller myndig elev.  

Rekommendationer | Kostintyg 

 ➔ Kostintyg ska förnyas regelbundet, förslagsvis vid läsårsstart och i samband 
med konkreta förändringar. 

 ➔ För att få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i 
hemmet äta enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare intygar att så är 
fallet.

 ➔ Specialkost och anpassade måltider lagas endast på upphandlade 
livsmedel.

 ➔ Måltidsverksamheten ska delge rektor, elevhälsa och berörda pedagoger 
kostintyget för kännedom.
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3.2.1 Läkarintyg/journalutdrag
Det finns i dagsläget inget lagrum för att kräva läkarintyg för specialkost, 
utan det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att den mat som serveras är säker. 

Vården kan bara intyga de sjukdomstillstånd som objektivt går att verifiera. 
Detta gäller exempelvis allergier och celiaki. När det gäller exempelvis lakto-
sintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera objektivt och därmed kan 
vården inte heller skriva intyg om tillståndet.15

Viktigt att notera är att exempelvis mjölk- och äggallergi växer bort under de 
första åren hos en majoritet av de drabbade. För att undvika att specialkost 
i onödan tillhandahålls för allergier och tillstånd som hunnit växa bort är 
därför regelbunden uppföljning av central betydelse. Såväl för individen som 
för måltidsverksamheten. 

Rekommendationer | Läkarintyg/journalutdrag

 ➔ För barnets/elevens bästa är det av yttersta vikt att misstanke om sjukdom 
alltid utreds av läkare.

 ➔ Läkarintyg ska begäras åtminstone vid följande diagnoser: 

•  Svår matallergi med akut allergisk reaktion (egenvårdsplan**)

•  Funktionsnedsättande matallergi* (egenvårdsplan**)

• Multiallergi (egenvårdsplan**)

• Luftburen matallergi 

• Celiaki

 ➔ Efter fastställd diagnos ska regelbundna uppföljningar genomföras av 
vården.

 ➔ Fokus ska vid uppföljning ligga på hur allergin eller överkänsligheten 
utvecklats, inklusive om den minskat eller helt försvunnit – och inte på att 
endast förnya själva läkarintyget.

15 Innehåll hämtat från Västra Götalandsregionens dokument ”Angående intyg om laktosintolerans”: 
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/
nyheter---vardval-vardcentral/angaende-intyg-om-laktosintolerans/

http://t.ex
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/nyheter---vardval-vardcentral/angaende-intyg-om-laktosintolerans/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/nyheter---vardval-vardcentral/angaende-intyg-om-laktosintolerans/
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 ➔ Måltidsverksamheten rekommenderas att föra statistik över antalet special-
koster och anpassade måltider som tillagas, för att kunna jämföra behoven 
över tid. Ett förslag till statistikblankett finns tillgängligt för nedladdning 
via Kost & Närings hemsida.16 

3.3  Specialkost eller anpassad måltid 
för pedagoger och andra vuxna
Rätt till specialkost och/eller anpassad måltid kan finnas för pedagoger och 
andra vuxna i förskolan/skolan. 

Rekommendationer | Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och 

andra vuxna 

 ➔ Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost och/
eller anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för barnen/eleverna.  

 ➔ Vuxna som äter i förskolan eller skolrestaurangen men utan att detta sker 
inom ramen för pedagogiska måltider eller annat ansvar som ingår i tjäns-
ten, ska som huvudregel inte erbjudas specialkost eller anpassad måltid.

 ➔ Undantag kan göras fall då den aktuella avvikelsen hos den vuxne redan 
förekommer som specialkost eller anpassad måltid i barn-/elevgruppen.

3.4  Indragen rätt till specialkost och/
eller anpassad måltid
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas 
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta 
helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre resursutnytt-
jande. Mot den bakgrunden kan sanktioner i vissa fall vara motiverade. 

16 https://www.kostochnaring.se/specialkostsammanstallning

https://www.kostochnaring.se/specialkostsammanstallning
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Rekommendationer | Indragen rätt till specialkost  

och/eller anpassad måltid 

 ➔ Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen spe-
cialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, ska tillhanda-
hållandet av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra.

 ➔ I samband med detta ska måltidsverksamheten informera vårdnadshavare 
och rektor/elevhälsa om den vidtagna åtgärden. 

 ➔ Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.

3.5  Utbildning och kompetens
Det är inte enbart den kökspersonal som tillhandahåller specialkost och 
anpassade måltider som behöver utbildning. Behovet finns också för serve-
ringspersonal och pedagoger, i syfte att säkerställa att hela kedjan fram till 
matgästen fungerar. 

Bristande kompetens ökar risken för fel och kontaminering i samband med 
tillagning och servering av lunch och mellanmål, liksom vid utflykter och 
andra aktiviteter som involverar mat och dryck.

Rekommendationer | utbildning och kompetens

 ➔ All personal som tillagar, serverar eller på annat sätt hanterar specialkost 
och/eller anpassade måltider ska ha utbildning på området.

 ➔ Kunskaperna ska uppdateras kontinuerligt genom fortbildning.
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Projektbeskrivning
Upprinnelsen till det som senare skulle mynna ut i de nationella rekommen-
dationer som finns samlade i detta dokument var en önskan från Kost & 
Närings medlemmar om ett verktyg att använda i bedömningar om rätten till 
specialkost och anpassade måltider. 

Då – 2017 – liksom nu rådde osäkerhet inom måltidsverksamheterna kring 
gällande lagstiftning, och nationell vägledning saknades. 

Sedan en motion om att utarbeta gemensamma, nationella rekommendatio-
ner antagits vid Kost & Närings årsmöte samma år tilldelades föreningens 
fokusgrupp Förskola och skola uppdraget. 

Arbetet inleddes med att etablera kontakt och inventera synpunkter från 
myndigheter, branschorganisationer, Kost & Närings medlemmar samt från 
intresseorganisationer. 

Fokusgruppen fick också ta del av uppföljningsverktyget Skolmat Sveriges 
insamlade data på området, från de skolor som använder deras tjänst. Från 
läsåret 2016/17 har 458 svar bearbetats och analyserats, och från läsåret 
2017/18 har ytterligare 420 svar. Fokusgruppen har även genomfört 72 inter-
vjuer med måltidsansvariga från hela landet. 

I tillägg till detta har fokusgruppen också tagit del av resultaten från 
Livsmedelsverkets undersökning om olika myndigheters syn på sina över-
gripande skyldigheter rörande specialkost och anpassade måltider, utifrån 
gällande styrdokument. Undersökningen genomfördes hösten 2018 och 

Avslutning

Fortsatt arbete och framtida behov
Under arbetet med rekommendationerna har vi i Kost & Näring kunnat 
konstatera att lagtext saknas angående rätten till specialkost och anpassade 
måltider. Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och diskrimi-
neringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till specialkost/anpas-
sad måltid. 

För att säkerställa likvärdig och rättssäker hantering i skolrestauranger och 
förskolor, oavsett var i landet matgästen bor, behövs vägledning. Vi ser ett 
behov av att Livsmedelsverket, Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen 
och Socialstyrelsen gemensamt tar fram en juridisk tolkning för rätten till 
specialkost och anpassad måltid. Det skulle även underlätta om specialkost/
anpassade måltider ingick som en naturlig del i vägledningen för elevhälsan.

Kost & Närings arbetsgrupp har under arbetets gång stått i kontakt med ett 
flertal viktiga aktörer inom området. En förteckning över de myndigheter, 
organisationer och nyckelpersoner som ingått i projektets referensgrupp 
återfinns i inledningen. 

Aktörerna har bekräftat vikten av samsyn och förstår behovet av rekommen-
dationerna. De ställer sig också positiva till fortsatt samverkan i syfte att 
framöver utveckla rekommendationerna vidare.

Utöver de aktörer som ingått i referensgruppen och som presenteras i början 
av dokumentet, har fokusgruppen också stått i kontakt med Karolinska 
Institutet, Riksföreningen för skolsköterskor, Skolverket och Socialstyrelsen. 
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Kost & Näring är en branschförening inom Ledarna vars  
medlemmar utgörs av kostchefer, måltidschefer och andra som 
planerar, leder och utvecklar de offentligfinansierade mål-
tidsverksamheterna inom skolan, vården och omsorgen.  
Vi kämpar för rätt förutsättningar och en jämn, hög kvalitet på 
de cirka tre miljoner måltider – Sveriges viktigaste, anser vi – 
som våra medlemmar och andra kollegor ansvarar för.  
Varje vardag, över hela landet. 

Följ vårt arbete på:
www.kostochnaring.se

riktade sig till Diskrimineringsombudsmannen, Skolverket, Skolinspektionen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. 

Avslutningsvis vill fokusgruppen rikta ett särskilt tack till skolöverläkare 
Kristina Georgiev i Kristianstad, som inte bara ingått i referensgruppen 
och bistått med värdefulla synpunkter under arbetets gång, utan dessutom i 
inledningsskedet förmedlat kontakt till ett flertal av de organisationer som 
senare kommit att ingå i referensgruppen.

Samtliga foton i dokumentet är tagna av Kost & Näring i Änglandaskolans 
skolrestaurang, Örebro kommun, i januari 2020.
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Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr BUN 2020/01274  

Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Martin 
Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om striktare 
regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige gällande 
striktare regler för specialkost inom skolan. Motionen påpekar vikten av att näringsrik 
mat av god kvalitét serveras i våra skolor, bland annat för att eleverna ska kunna 
prestera bra resultat. Motionen framhäver även att specialkosten innebär en merkostnad 
som idag serveras utan kravställning på uppvisande av allergiintyg eller läkarintyg. 
 
Motionen föreslår att verksamheten ska ha krav på läkarintyg för att servera specialkost, 
att vegetarisk kost ska erbjudas matgäster som alternativ till fläskkost, ritualslaktat kött 
eller blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av 
berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 att skicka motionen på remiss till Barn och 
utbildningsnämnden och till Samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan och gymnasiet lämnar sina synpunkter 
på motionen i barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28.   
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 324 Motion från SD om striktare 
regler för specialkost inom skolan 
Motion från SD om striktare regler för specialkost inom skolan 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Ändringsyrkande  
”att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa läkarintyg  
att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller 
ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat 
att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt 
kosttillskott inte skall serveras” 
Bjarne Rehnberg (UP): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsyrkande   
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna  
Sonny Persson (S): Bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 
ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förslaget i handlingarna.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 21 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att motionen anses besvarad i och med att en arbetsgrupp redan är tillsatt där denna 
fråga ingår i utredningsuppdraget   
  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-02-23 
Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-02-23 
Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasieskola  
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-01-28 Dnr BUN 2020/01274 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 
Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Martin Pettersson 

(SD) och John Alexandersson (SD) om striktare regler för 

specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige gällande 
striktare regler för specialkost inom skolan. Motionen påpekar vikten av att näringsrik 
mat av god kvalitét serveras i våra skolor, bland annat för att eleverna ska kunna 
prestera bra resultat. Motionen framhäver även att specialkosten innebär en merkostnad 
som idag serveras utan kravställning på uppvisande av allergiintyg eller läkarintyg. 
 
Motionen föreslår att verksamheten ska ha krav på läkarintyg för att servera specialkost, 
att vegetarisk kost ska erbjudas matgäster som alternativ till fläskkost, ritualslaktat kött 
eller blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av 
berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 att skicka motionen på remiss till Barn och 
utbildningsnämnden och till Samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan och gymnasiet lämnar sina synpunkter 
på motionen i barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28.   
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 324 Motion från SD om striktare 
regler för specialkost inom skolan 
Motion från SD om striktare regler för specialkost inom skolan 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att motionen anses besvarad i och med att en arbetsgrupp redan är tillsatt där denna 
fråga ingår i utredningsuppdraget  
 
 
  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-01-28 Dnr BUN 2020/01274 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevallas kommunala förskoleverksamhet har i många år arbetat med måltids-
pedagogik, och har ett stort antal måltidspedagoger, både bland pedagogisk personal 
och bland verksamhetens kockar. Måltiden är viktig i verksamheten och vilar bland 
annat på: Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i förskolan” som grundas på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag 
till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja bra matvanor. 
 
När det gäller specialkost är kravet på läkarintyg för barn 1-5 år problematiskt. 
Vårdnadshavare tillsammans med BVC behöver ibland prova ett par veckor med 
glutenfri kost eller andra variationer i kosten, för att utesluta eller bekräfta något som 
sedan kan komma att hanteras med läkarintyg.   
 
Det är av stor vikt för grundskolan och gymnasieskolan att eleverna erbjuds mat av god 
kvalitet och med näringsriktigt innehåll. Det är kostenheten inom samhällsbyggnads-
förvaltningen som har uppdraget att se till att Uddevallas skolmåltider svarar mot 
nationellt ställda krav som regleras av Livsmedelverket.  
 
Kommunen har för närvarande en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som hanterar 
och planerar implementering av Livsmedelsverkets ”Kost & Närings nationella 
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Målet 
med arbetsgruppen är att under 2021 få större klarhet i ansvarsfördelningen mellan barn 
och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt de frågor som 
berörs i Sverigedemokraternas motion.    
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2020/00774  

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) 
om striktare regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Diskussionen handlar mycket om att förslaget är motsägelsefullt - vilka ska få vara mätta och 
glada hela dagen? Många saker i motionen är redan uppmärksammade, så mycket handlar nog 
om att veganer, muslimer och judar skall “diskrimineras”. 
Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget. 
 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget. 

 

Motiveringen lyder: Vi stödjer serveringen av en skolmåltid som följer 

livsmedelsverkets måltidsmodell vilket på sikt främjar elevernas hälsa och välmående. Men den 

presenterade motionen verkar handla om allt annat än detta. Det är absolut positivt att servera 

vegetarisk kost istället för köttbaserat, då kött har betydligt större koldioxidavtryck, dock när detta 

gäller alla och inte bara vissa specifika grupper. 

 

Det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina religioner. Vidare är 

det viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att äta kost som innehåller 

mejeriprodukter. Vi väljer därför att avslå motionen i sin helhet. 

 
 



 2020-11-12 

 
Motion – Mätt och glad hela dagen  

 
Maten och måltiderna har stor betydelse för elevernas välmående och trivsel. 
Mätta och glada elever orkar hela skoldagen och presterar därför ett bättre resultat. 
  
Vid planering av måltider bör därför Livsmedelsverkets måltidsmodell vara 
utgångspunkten för att främja samsynen på hälsa, kvalité, hållbarhet, säkerhet, trivsel 
och pedagogiska aspekter. Vi bör därför inte längre tillåta servering av mat som är så 
näringsfattig att den förutsätter att elever själva tar med sig kosttillskott i tablettform. 
 
Vi menar på att Uddevalla kommun har ett ansvar att servera näringsrik mat av god 
kvalité och att detta ansvar är överordnat den enskildes smaklökar.  
Det serveras idag otaliga rätter med specialkost helt utan kravställan på uppvisande av 
allergiintyg/läkarintyg.  
 
Då specialkosten innebär en merkostnad kan vi rimligen inte lägre tillåta att lärare och 
elever fyller i blanketter om specialkost med anledning av att de ”inte gillar fisk” och 
därmed förväntar sig annan mat när fisk står på matsedeln. 
 

 
Vi Sverigedemokrater föreslår därför: 

 
att   specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa läkarintyg. 
 

att   vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskkost och/eller  
        ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat.  
 

att   vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel  
        samt kosttillskott inte skall serveras. 
 
 
 

 
 
 

Uddevalla 2020-11-12   
 
 

_______________________________ _______________________________ 
Martin Pettersson (SD)   John Alexandersson (SD)  
Gruppledare    Ledamot 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-03-01 Dnr KS 2021/00013 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av ej avgjorda motioner och medborgarförslag 

den 28 februari 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 
detta anmälas till fullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 
 
I förteckningar daterade den 2021-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 
ett år sedan i kommunfullmäktige.       
 
Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2021 fanns 12 ej avgjorda 
motioner samt 5 ej avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.   
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2021-02-28 
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-02-28 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Berörda handläggare kommunledningskontoret 
 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
Kommunledningskontoret 

 

1(3) 
 

2021-02-28 
 

  

Ärendeförteckning 

Nummer Datum då det 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2021/00106 

2021-02-10 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa 
en avgift på Landbadet 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden. 

KS 
2020/00774 

2020-12-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om 
striktare regler för specialkost inom skolan 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och båda 
nämnderna har svarat. 
Ungdomsfullmäktige har också yttrat 
sig. Kommunledningskontoret har 
handlagt ärendet och anmält det till 
kommunstyrelsens sammanträde i 
mars. 

KS 
2020/00773 

2020-12-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om att 
Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen för civilkurage 

Kommunfullmäktige har remitterat 
ärendet till kommunstyrelsen. 

KS 
2020/00764 

2020-12-09 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) om 
att öka den medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt 
att anställa kommunala läkare 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

KS 
2020/00626 

2020-10-10 Motion från Torsten Torstensson (C) och Stig Olsson (C) om att ta fram 
rapport om jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen  

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till kommunstyrelsen. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
 

 

2(3) 
 

2021-02-28 
 

  

 

 

Nummer Datum då det 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2020/00556 

2020-09-09 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och 
Leif Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens vårdstruktur  

Kommunfullmäktige remitterade 
motionen till socialnämnden. 

KS 
2020/00138 

2020-02-12 Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och 
Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till socialnämnden, det 
kommunala rådet för äldre samt det 
kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Socialnämnden 
och det kommunala rådet för personer 
med funktionsnedsättning har svarat. 
 

KS 
2019/00912 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktige remitterade 
motionen till kommunstyrelsen och 
det kommunala rådet för personer 
med funktionsnedsättning. Det 
kommunala rådet har svarat. 
Kommunledningskontoret har ärendet 
för handläggning. 

KS 
2019/00910 

2019-12-10 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt 
avhjälpta hinder 

Kommunfullmäktige beslutade 
att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, det 
kommunala rådet för äldre och det 
kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
De kommunala råden har inkommit 
med svar. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
 

 

3(3) 
 

2021-02-28 
 

  

 

 

Nummer Datum då det 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00832 

2019-11-13 Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om samlad  
kommunal tillsyn  

Kommunfullmäktige beslutade 
remittera motionen till 
kommunstyrelsen.  

KS 
2019/00744 

2019-10-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om utökad 
säkerhetsorganisation  

Kommunfullmäktige beslutade att 
remittera motionen till 
kommunstyrelsen.  

KS 
2019/00319 

2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Kommunfullmäktige beslutade att 
remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat 
sig. Kommunledningskontoret har 
ärendet för handläggning 

 
 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
Kommunledningskontoret 

 

1(1) 
 

2021-02-28 
 

  

Ärendeförteckning 

Nummer Datum då ärendet 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00865 

2019-12-11 Medborgarförslag om att Uddevalla kommun inrättar en 
visselblåsarenhet 

Kommunfullmäktige delegerade till 
kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. Kommuledningskontoret har 
handlagt ärendet och anmält det till 
kommunstyrelsens sammanträde i 
mars. 

KS 
2019/00848 

2019-12-11 Medborgarförslag om att genomföra en åtgärdsplan för att komma 
tillrätta med inlämnade tillbud på gator 

Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta 
i ärendet. Samhällsbyggnad har 
handlagt ärendet och anmält det till 
sammanträdet i mars. 

KS 
2019/00841 

2019-12-11 Medborgarförslag från Ulf Larsson om att spara energi och 
samtidigt öka trafiksäkerheten 

Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta 
i ärendet. 

KS 
2019/00708 

2019-10-09 Medborgarförslag från Ulf Larsson om Dalaberg och Hovhult Kommunfullmäktige delegerade till 
kommunstyrelsens att besluta i 
ärendet.  

KS 
2018/00397 

2018-06-13 Medborgarförslag från Kjell-Ove Eriksson om Bergs Festplats Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta 
i ärendet. 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2020. 
Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och 
yrkesrevisorernas (EY) utkast till granskningsrapport bifogas ärendet. 
 
Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020’ redovisas som bilaga 
avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och 
styrande dokument samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas 
egna verksamhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida 
uddevalla.se, under rubriken Kommun och politik/Kommunfakta/Ekonomi och 
budget/Årsredovisning 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Förslag till Årsredovisning 2020 
Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020 
Yrkesrevisionens utkast till granskningsrapport av bokslut 2020-12-31 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i 
övrigt godkänna Årsredovisningen för 2020 samt 
 
att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2020 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Årsredovisningen är producerad av kommunlednings-
kontorets ekonomiavdelning, kommunikationsavdelningen
och Uddevalla kommuns tryckeri.

Omslagsbild:  
”Pärlor i Uddevalla kommun”
Foto: Linn Devenyi

Vinnare av Uddevalla 
kommuns tävling: 
Omslagsbild till Års-
redovisning 2020 för 
Estetiska programmet 
med inriktning Media 
Estetik på Uddevalla 
Gymnasieskola.

Linn Devenyi
Foto: Noomi Jacks
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Många drabbades av att nära anhöriga gick bort i 
förtid, och andra genom att själva genomgå en jobbig 
sjukdomsperiod. Alla fick förändra sitt sätt att leva 
genom begränsningar i det sociala livet och att verk-
samheter som normalt berikar livet har varit stängda 
eller kraftigt begränsade. Med både besöksförbud på 
våra äldreboenden och distansundervisning för många 
av våra elever så har verksamheterna haft mycket 
påfrestande arbetsförhållanden. Men bland annat tack 
vare en kompetent och lojal personal så har vi klarat 
våra uppgifter på ett förvånansvärt bra sätt. 

Vi ser tyvärr en ökning av både arbetslöshet och 
antalet varsel. Osäkerhet finns för hur detta kommer 
att påverka vår kommun långsiktigt. Kommunen har 
genomfört åtgärder för att försöka lindra den negativa 
påverkan för näringslivet bland annat genom återbetal-
ning av tillsynsavgifter.  

Den politiska turbulens som resulterade i en för-
ändring av majoritetsstyret var historisk i ett Udde-
vallaperspektiv, men märktes inte lika dramatiskt 

hos kommuninvånarna i stort. För första gången i 
Uddevallas historia ändrades styret under en pågående 
mandatperiod, och vi fick för första gången en block-
överskridande majoritet. 

I ett så turbulent år som vi har bakom oss är det 
svårt att bedöma hur det ekonomiska resultatet ska 
bli. Nu blev det väldigt bra utifrån ett rent ekonomiskt 
perspektiv. Självklart kunde vi använt det utrymmet 
till att göra fler insatser under det jobbiga verksam-
hetsåret som vi haft. Nu väljer vi i stället att satsa på 
förtidsinlösen av pensionskostnader. Detta ger oss ett 
bättre utrymme i kommande år för mer bra service till 

våra kommuninvånare.  

Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande

2020 – ett turbulent år
Året 2020 var speciellt på många sätt. Coronapandemin är självklart det som 
dominerar vår minnesbild. 
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Coronaskylt
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Under året har befolkningen ökat med cirka 85 nya 
kommuninvånare. Befolkningsökningen var lägre än 
väntat och vi får gå så långt tillbaka som till tidigt 
2000-tal för att se samma takt i befolkningsutveck-
lingen. Detta beror framförallt på att utflyttningen 
har varit hög under hösten. Möjligheterna att lämna 
kommunen för studier på högskoleorter har ökat inte 
minst på grund av Coronapandemin och situationen på 
arbetsmarknaden. Inflyttningen har varit något lägre 
än väntat och invandringen har också varit låg jämfört 
med tidigare år. Positivt är ändå att födelsenettot blev 
större än vad prognosen visade. 

Jag vill tacka alla som har gjort stora insatser för att 
minska den allmänna smittspridningen i vårt samhälle 
för att skydda våra äldre och varandra. Hur vi kommer 
att påverkas av pandemin, de kommande åren, är svårt 
att uttala sig om men min bedömning är att Uddevalla 
kommun är väl rustat inför framtiden. 

Förutsättningarna för att Uddevalla ska växa är fort-
satt mycket goda och vi har stort behov av välfärdsin-
vesteringar de kommande åren. Strategisk samhälls-
planering blir än viktigare framöver, med tilltagande 
ekonomiska utmaningar, då vi både ska utveckla ett 
attraktivt och hållbart samhälle samt bibehålla och 
utveckla grundläggande standard för kvalitet inom 
skola, vård och omsorg.

Arbetet med att ta fram Uddevalla kommuns nya 
översiktsplan är i sitt slutskede. Att vi alla har en 
gemensam målbild och plan att utgå ifrån är oerhört 
viktig för att vi ska ta effektiva, långsiktiga och riktiga 
beslut för Uddevallas framtid. Först då kan våra 
verksamheter, näringsliv och föreningar, på riktigt, 
arbeta tillsammans för att utveckla Uddevalla till en 
robust, hållbar och attraktiv plats att leva och bo på. 
Det skapar trygghet för investerare och framtidstro hos 
uddevallaborna. 

Under året har kommunen arbetat intensivt för att 
skapa förutsättningar för utveckling av infrastrukturen. 
Goda resmöjligheter via järnväg är en av de viktigaste 

förutsättningarna för tillväxt och utveckling av vår 
arbetsmarknad. Vi fokuserar på ökad samverkan med 
de bohuslänska kommunerna för att gemensamt skapa 
bättre tillgänglighet för regionen och mellan länderna. 

Uddevalla kommun har arbetat fram en stadsut-
vecklingsvision i dialog och samarbete med näringsliv, 
föreningar och organisationer. Stadsutvecklingsarbetet 
handlar om att utveckla centrum och att flytta ham-
nens verksamheter västerut. Vi vill satsa på vår fina 
stad, ta hand om svårigheter som miljögifter, klimat- 
och översvämningsproblematik. I syfte att möjliggöra 
gemenskap och välmående vid våra vackra och vatten-
nära platser i Uddevalla.  

Vi satsar på samhällsfastigheter genom att planera 
för utbyggnad av vård- och omsorgsboendet i Rotviks-
bro samt att bygga nya förskolor och skolor i Ljung-
skile, Råssbyn och Skäret.

Inom stadsutvecklingen pågår dessutom ett intensivt 
arbete för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat 
sport- och idrottscentrum. Det vill säga en utveckling 
av området som helhet, tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen samt att bygga en helt ny 
simhall.

Ekonomiskt har kommunen under året 2020 uppnått 
sina finansiella mål och står relativt väl rustade inför 
framtidens investeringsbehov. Inom ramen för årets 
ekonomiska resultat har kommunen också avsatt cirka 
100 mkr i förtidsinlösen av pensionsavgifter. 

Avslutningsvis vill jag berätta att Uddevalla kom-
mun, med full kraft, satsar på digitalisering inom 
samtliga våra verksamheter. Vi har en målsättning att 

effektivisera och förenkla för våra 
invånare. Framtiden för vår kom-
mun ser ljus ut.

Peter Larsson
Kommundirektör

Uddevallas framtid ser ljus ut
Det är med stor tillförsikt, men också med hopp, som vi nu går in i år 2021.
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Belopp i mkr där inget annat anges

DEN KOMMUNALA KONCERNEN 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 2 130 2 107 2 080 1 995 2 018

Verksamhetens kostnader -5 115 -5 044 -4 929 -4 681 -4 491

Årets resultat 160 99 125 106 211

Soliditet (%) 31 31 32 32 33

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%) 21 19 18 18 17

Investeringar, netto 648 968 917 767 556

Sjävfinansieringsgrad (%) 67 56 48 80 75

Långfristig låneskuld 3 634 3 534 3 234 3 034 2 735

Medelantal anställda* (antal) 5 408 5 494 5 627 5 536 4 625

Belopp i mkr där inget annat anges

KOMMUNEN 2020 2019 2018 2017 2016
Invånare (antal) 56 787 56 703 56 259 55 763 55 164

Kommunal skattesats (%) 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Verksamhetens intäkter 925 900 923 945 982

Verksamhetens kostnader -4 298 -4 212 -4 136 -3 982 -3 801

Skatteintäkter och statsbidrag 3 664 3 484 3 325 3 228 3 034

Årets resultat 71 10 37 92 138

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster (%) 2,1 3,0 5,3 8,1 3

Skatteintäktsutveckling (%) 5,2 4,8 3,0 6,4 6

Soliditet (%) 28,5 27,9 29,5 30,9 31,8

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%) 14,6 12,2 12,1 12,3 11,1

Investeringar, netto 321 526 332 189 135

Sjävfinansieringsgrad (%) 46 45 46 150 143

Kommunens egna långfristiga låneskuld 403 220 7 44 0

Medelantal anställda* (antal) 4 700 4 739 4 875 4 798 4 625

’* Medelantal anställda beräknas utifrån årsarbetare (1700 tim/år) för Uddevalla kommun och (1920 tim/år) för övriga företag.

Uddevalla kommunkoncern redovisar ett resultat på 
160 mkr för verksamhetsåret. Det redovisade resul-
tatet för 2020 för kommunkoncernen är starkare än 
tidigare år. Det beror på fortsatt bra resultat från de 
kommunägda företagen samt att kommunen visar ett 
klart bättre resultat än budgeterat. Det budgeterade 
resultatet för kommunkoncernen var 104 mkr. Trots 
Coronapandemin och kommunens engångskostnader 

för inlösen av äldre pensionsförpliktelser (101 mkr) 
har budgeten klarats för året. 

Uddevalla kommunkoncerns finansiella utveckling 
har de senaste fem åren varit stark. Så även utveck-
lingen för kommunen som svarar för 84% av totala 
verksamhetens kostnader. Utvecklingen framöver är 
mer osäker med anledning av vikande befolkningsök-
ning och stora investeringsbehov. 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Uddevalla kommun information om förvaltningen av kommunen och den 
kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och 
RKR Rekommendation 15 Förvaltningsberättelse. 
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och går att jämföra med riksdagen på central 
nivå. De 61 ledamöterna och 33 ersättarna utses ge-
nom allmänna val vart fjärde år.  
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principi-
ella frågor och av större vikt för kommunen, främst 
ärenden som rör:

• Mål och riktlinjer för verksamheten 
• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 

frågor
• Nämndernas organisation och 

verksamhetsformer 
• Val av ledamöter och ersättare i nämnder och 

beredningar 
• Val av revisorer och revisorsersättare 
• Grunderna för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda 
• Årsredovisning och ansvarsfrihet 
• Folkomröstningar i kommunen

Partier och mandatfördelning 2018-2022
Parti Mandatfördelning

Socialdemokraterna 16

Moderaterna 9

Sverigedemokraterna 9

Uddevallapartiet 8

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 4

Centerpartiet 4

Liberalerna 4

Miljöpartiet 3

Totalt 61

Politisk organisation Uddevalla kommun

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB 100%
Styrelseordförande: Monica Bang-Lindberg

Verställande direktör: Peter Larsson

Uddevalla Vatten AB 100%
Styrelseordförande: Jens Borgland

Verställande direktör: Peter Johansson

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

HSB Norra bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla

Styrelseordförande: Roger Johansson
Verställande direktör: Mattias Jakobsson

Gustafsbergsstiftelsen
Styrelseordförande: Roger Johansson 
Verställande direktör: Gunnar Klasson

Räddningstjänsförbundet 
Mitt Bohuslän 64,15%

Styrelseordförande: Kenneth Engelbrektsson
Förbundschef: Hans Därnemyr

Nämnder

Kommunstyrelsen
Ordförande: Ingemar Samuelsson

Förvaltningschef: Peter Larsson

Barn och Utbildningsnämnd
Ordförande: Roger Ekeroos

Förvaltningschef: Staffan Lindroos

Socialnämnd
Ordförande: Stefan Skoglund

Förvaltningschef: Roger Granat

Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande: Henrik Sundström

Förvaltningschef: Maria Jacobsson

Kultur och Fritidsnämnd
Ordförande: Annelie Högberg

Förvaltningschef: Tf.Paula Nyman

Valnämnd
Ordförande: Fredrik Södersten

Den kommunala koncernen Privata utförare

Kommunen använder 
sig av privata utförare 
i viss omfattning. Störst 

inom förskolan och 
grundskolan är Frida-
skolorna AB och ULNA 

AB. Inom gymnasiet fö-
rekommer det många 

utförare med få platser. 
Inom äldreomsorgen 
är den största privata 

utföraren TESIA AB.

Samägda företag

Fyrstads flygplats AB 16%

Inera AB

Bivab 24,67%

Tolkförmedling Väst

Mediapoolen 
Västra götaland 16,7%

Regionteater Väst AB 9%

Kommunassurans Syd  
försäkrings AB 2%

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna 
val till kommun, landsting och riksdag som äger rum 
vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen 
till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt 
folkomröstningar.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet 
i kommunen, och fungerar som kommunens ”reger-
ing”. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har 
det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling.  
De förbereder ärenden som ska beslutas av kommun-
fullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges 
beslut genomförs. 

Barn och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat 
för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. 

Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för social service och omsorg 
för kommunens invånare samt den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att åstad-
komma en god livskvalitet genom att skapa en social 
och ekologisk hållbar kommun med god teknisk 
försörjning. 

Kultur och Fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar bland annat för 
bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kultur-
miljövård och idrottsanläggningar. 

ARBETSUTSKOTT

KOMMULEDNINGS
KONTOR FC BARN OCH  

UTBILDNING FC SAMHÄLLS
BYGGNAD FCSOCIALTJÄNST FC KULTUR OCH

FRITID FC

KOMMUNDIREKTÖR

PERSONALUTSKOTT

ARBETSMARKNADS
OCH INTEGRATIONSUTSKOTT

JÄVSUTSKOTT

HÄLSOPOLITISKT RÅD

BARN OCH  
UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND SAMHÄLLSBYGGNADS

NÄMND KULTUR OCH FRITIDSNÄMND VALNÄMNDKOMMUNSTYRELSE

DEMOKRATIBEREDNING

KOMMUNALA RÅDET FÖR 
PERSONER MED FUNKTIONS

NEDSÄTTNING

KOMMUNALA RÅDET FÖR 
ÄLDREUNGDOMSFULLMÄKTIGE

VÄNORTSKOMMITTÉ

ÖVERFÖRMYNDARE

REVISORER

KOMMUNFULLMÄKTIGE

FC=FÖRVALTNINGSCHEF

KRISLEDNINGSNÄMND

Organisation kommunen
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Regementet
Foto: Maria Rasmusson

UDDEVALLA  
UTVECKLINGS AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM

HSB NORRA BOHUSLÄNS
STIFTELSE JAKOBSBERG I 

UDDEVALLA

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

LOSTIF AB 100 %

UDDEVALLAHEM  
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
BASTIONEN AB

UDDEVALLA ENERGI  
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLA  
KRAFT AB 100 %

BOHUSGAS AB 100 %

UDDEVALLA HAMNTERMINAL 
AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 100 %

SWANFALK SHIPPING AB 100 %

UDDEVALLA VATTEN AB 100 %

VÄSTVATTEN AB 53 % UDDEVALLA  
ENERGI AB 100 %

UDDEVALLA KOMMUN

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET 
MITT BOHUSLÄN 64,15 %

LYSEKILS BUSSTRAFIK AB 100 %

UDDEVALLA OMNIBUS AB 100 %

Organisation kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
År 2020 var exceptionellt ur många perspektiv. 
Coronapandemin gav under våren en extremt snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i 
Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner 
och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har 
vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som 
återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst 
osäkert. Kommuner och regioner har till följd av stora 
tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nått mycket 
starka resultat i år. De statliga tillskotten har givit goda 
ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att 
med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt 
kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att 
både effektivisera verksamheten och komma ikapp 
med sådant som inte kunnat göras till följd av pande-
min, det uttrycks både som en vård- och omsorgsskuld 
och en utbildningsskuld. Årets starka ekonomiska 
resultat riskerar att skapa förväntningar som regio-
ner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på 
längre sikt.

Befolkning
Vid årsskiftet 2020/2021 så hade Uddevalla kommun 
56 787 folkbokförda invånare. Under 2020 ökade 
befolkningen med 84 personer. Befolkningsökningen 
är lägre än väntat och vi får gå så långt tillbaka som 
till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolknings-
utvecklingen. Befolkningstillväxten har under den 
senaste femårsperioden legat på en årlig ökning på 
cirka 1,2 % i genomsnitt. Utfallet för 2020 blev lägre, 
0,15 %.  

Det lägre utfallet beror framförallt på att utflyttning-
en varit hög under hösten. Det är gruppen unga vuxna 
(19-30 år) som avviker mest från kommunens befolk-
ningsprognos. Coronapandemin har gjort det svårare 
för personer med svag anknytning till arbetsmarkna-
den att få jobb och många högskolor och universitet 
har utökat antalet utbildningsplatser. Möjligheterna 
att lämna kommunen för studier på högskoleorter har 

därför ökat. Inflyttningen varit något lägre än väntat 
och invandringen har varit låg jämfört med tidigare år. 
Födelsenettot är större än prognostiserat. 

Uddevallas åldersstruktur är relativt lik rikets med 
skillnaden att andelen i ålder 20-44 år är något lägre 
och andelen äldre är något högre. Av invånare i arbets-
för ålder så förvärvsarbetar 80 %, vilket är något mer 
än i riket totalt 79,5 %. Utbildningsnivån bland kom-
munens invånare är dock något lägre än i riket, knappt 
39 % är högutbildade jämfört med knappt 44 % för 
riket. Andelen lågutbildade är drygt 11 % och ligger i 
nivå med riket. 

Arbetsmarknad 
Coronakrisen har drabbat den svenska arbetsmarkna-
den hårt. Arbetslösheten har stigit och sysselsättningen 
har minskat. Hur arbetsmarknaden kommer att se 
ut när pandemin har klingat av är svårt att bedöma. 
Följdverkningarna påverkas av hur länge pandemin 
pågår, hur mycket arbetslösheten stiger, vilka åtgärder 
som sätts in för att mildra effekterna på arbetsmarkna-
den och på vilket sätt stödåtgärderna avvecklas.

Bostadsförsörjning 
Kommunledningskontoret analyserar behovet av 
nya bostäder vilket beskrivs årligen i en genomför-
andeplan för bostadsförsörjning. Denna plan ger en 
översiktlig beskrivning av pågående och planerad 
bostadsbebyggelse inom kommunen i såväl privat 
som kommunal regi. Med utgångspunkt från detta 
byggande föreslås vilka ytterligare bostadsprojekt 
kommunen bör gå vidare med genom förstudier, de-
taljplanearbete och markanvisning under planerings-
perioden för att kommunen ska utvecklas i enlighet 
med hållbar hetsperspektiven. Genomförandeplanen 
är kommunstyrelsens beställning till berörda förvalt-
ningar och bolag och inplaneras i budgetarbetet för 
utförande under kommande planperiod. Under 2020 
tillkom omkring 50 bostadslägenheter i flerbostadshus 
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och omkring 90 lägenhetsbostäder i småhus. Utbygg-
nadstakten varierar mellan åren och var under 2020 
lägre än den genomsnittliga bostadsproduktionen i en 
10-års period. Den i Genomförandeplanen beskrivna 
möjliga bostadsproduktionen under den kommande 
planeringsperioden bedöms vara tillräcklig för att 
möta efterfrågan. 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Stora utmaningar de kommande åren 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med 
att det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kom-
mer att stärkas under de kommande åren, men effekter 
av pandemin och de åtföljande restriktionerna medför 
ett tillfälligt bakslag i återhämtningen. Att vaccinering 
mot covid-19 kan genomföras enligt planerna stärker 
dock konjunkturutsikterna för den andra halvan av 
2021 och än mer utsikterna för 2022. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med 
en utdragen återhämtning av den svenska samhälls-
ekonomin; 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 sys-
selsättningen, liksom det kommunala skatteunderlaget. 
Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämt-
ning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga om-
kring 9 % de kommande två åren 

Mot bakgrund av detta står Uddevalla, liksom de 
flesta andra kommuner i landet, inför stora utmaningar 
de kommande åren. Det är framför allt de demo-
grafiska behoven som ökar även här, men behov av 
omfattande investeringar bidrar. Glappet mellan behov 
och resurser kommer att innebära ett betydande behov 
av att minska kostnader vilket inletts under 2020 och 
fortsätter de kommande åren.
 
Demografiska utmaningar
Den demografiska utvecklingen kommande år utgör 
en stor utmaning för Sveriges kommuner och Udde-
valla är inget undantag. Befolkningen förväntas öka 
inom alla åldersgrupper, men den största procentuella 
ökningen sker bland våra allra äldsta och allra yngsta 
invånare. Inom de närmsta tio åren väntas antalet in-
vånare 80 år och äldre öka med ca 26 % medan antalet 
invånare i arbetsför ålder (20-64 år) väntas öka med 
6 %. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt. 
Andelen av befolkningen som är i behov av kommu-
nal verksamhet och resurser ökar, medan den andel 
som genererar skatteintäkter minskar.

Finansverksamheten inom Uddevalla 
kommunkoncern
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är 
att långsiktigt optimera kommunkoncernens finans-
netto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för 
finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internban-
ken samt tak för utlåning till koncernföretagen.

All väsentlig upplåning och all finansiell riskhante-
ring inom kommunkoncernen, finansiell leasing utgör 
ett undantag - är koncentrerad till den s.k. internban-
ken. Utlåningen från internbanken till koncernföre-
tagen sker genom kommunens koncernkontosystem. 
Koncernföretagen lånar av internbanken genom 
utnyttjande av checkkrediter, där villkoren utgår från 
internbankens självkostnad jämte låneavgifter. Avgif-
terna syftar till att göra lånekostnaden för koncernfö-
retagen marknadsmässig. Den modell som tillämpas är 
den modell som rekommenderas av SABO och SKR. 
För de koncernföretag som inte verkar på en konkur-
rensutsatt marknad utgår endast en administrativ 
avgift.  

Utlåningen till koncernföretagen via koncernkon-
tosystemet redovisas som långfristig fordran i kom-
munen. 

Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
derivat som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens räntederivat används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt. 

Likviditet 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap 
motsvarande utbetalningar under en månad, i form av 
likvida medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöf-
ten. Betalningsberedskapen ska uppgå till minst 300 
mkr. Kommunen har som mål att hålla likviditeten 
så låg som möjligt och använda överlikviditet till att 
amortera lån. För att ha egen likviditet ska kommunen 
ha avtalade kreditlöften med banker. 

Kommunkoncernens likviditet uppgick till 64 (37) 
mkr. 

Kommunens likviditet uppgår vid årsskiftet till 35 
(25) mkr, vilket är en låg nivå jämfört med genomsnit-
tet för de senaste fem åren. Den beviljade checkkredi-
ten uppgår vid årsskiftet till 300 (300) mkr. Likvidite-
ten och beviljade kreditlöften tillsammans innebär att 
kommunens betalningsberedskap är god. 

Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att 
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, fören-
ingar och andra externa parter när andra lösningar för 
finansiering saknas. All kommunal borgen är belopps- 
och tidsbegränsad. 
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Borgensförbindelserna uppgår till 347 (370) mkr. 
Under året har inga nya förbindelser tillkommit och de 
befintliga har minskat med 23 mkr.  Av förbindelserna 
avser till 341 (363) mkr kommunägda bolag. Den 
största enskilda förbindelsen avser Uddevalla Energi 
AB för Lillesjö kraftvärmeverk och uppgår till 257  
(280) mkr. 

Borgensförbindelserna till externa parter avseende 
egnahem uppgår till 0,1 mkr. 

Riskexponeringen för kommunens borgensåtagande 
bedöms sammantaget som låg. 

Kommunen har också ingått en solidarisk borgen, 
såsom för egen skuld i Kommuninvest i Sverige AB. 
Denna redovisas i separat not. 

 
Skulder och räntor 
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkon-
cernens samlade behov av kapital. Syftet är att få 
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommun-
koncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar. 
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalnings-
förmågan och att få så låg total räntekostnad för kom-
munkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter. 
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering 
uppfylla kravet på låg risk. 

All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens 
totala externa upplåning.  

För året har ramen varit 4 156 (4 018) mkr . Kom-
munens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet till 
3 550 (3 450) mkr. Låneskuldens ökning under året 
uppgår till 2,9 %, vilket är en lägre ökning än de 
senaste åren. Förändringen av låneskulden beror på 
något minskad utlåning till de bolag och stiftelser som 
ingår i kommunkoncernen och ökningen beror på att 
kommunens egen låneskuld ökat och var vid årets slut 
403 (220) mkr. 

Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 52,3 
(51,4) mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfris-
tiga lånen uppgår under året till 1,46 (1,57) % inklu-
sive räntesäkringar. Årets utgående snittränta uppgick 
till 1,18 %. Medelutlåningen till koncernföretagen har 
varit oförändrad det senaste året och uppgick under 

året till 3 183 (3 183) mkr.  Utlåningsräntan för helåret 
blev 1,82 (1,85) % inklusive låneavgift på ett vägt 
snitt på 0,37 (0,34) %, dvs något lägre nivå jämfört 
med föregående år. 

 
Ställda säkerheter  
De ställda säkerheterna avseende äganderättsförbe-
håll för bussar inom Uddevalla Omnibus AB har i sin 
helhet upphört. Kommunen har därmed inga ställda 
säkerheter. 
 
Analys 
Året har präglats starkt av den pågående pandemin, 
så också kommunens ekonomi. Verksamheten har 
tvingats till anpassningar och statens ökade stöd till 
kommunen, för en del av pandemins konsekvenser, 
har påverkat kommunens ekonomi starkt. Det ekono-
miska utfallet av årets resultat är klart bättre i jämfö-
relse med det finansiella målet och årets budget. Det 
beror både på ökat stöd och flera faktorer i form av 
uteblivna intäkter men också uteblivna kostnader. Med 
det starka resultatet i ryggen har kommunen valt att 
lösa in delar av det framtida pensionsåtagandet, vilket 
leder till sänkta kostnader de kommande åren. 

Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma det under-
liggande resultatet exklusive dessa engångseffekter, 
och en närmare analys behöver göras när pandemin är 
över.
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Kommunkoncernens resultat ligger högre än snit-
tet för perioden 2016-2020. Resultatet har förbättrats 
jämfört med 2019. För 2020 har kommunens andel av 
koncernresultatet ökat med 61 mkr jämfört med 2019.  

Kommunens investeringstakt har fått stå tillbaka 
under året och de senaste årens ökade nivå har brutits. 
Investeringsnivån för året uppgår till knappt halva 
nivån i investeringsplanen. Kommunens del av den 
totala låneskulden har trots detta ökat, men bedöm-
ningen är att det inte föreligger någon finansiell risk i 
denna del.  

Finansnetto minskar som en följd av detta, tillsam-
mans med en låg räntenivå. Det innebär i sin tur att 
finansnettots bidrag till att finansiera den löpande 
verksamheten minskat, jämfört med de senaste åren. I 
takt med kommunens planerade ökning av egen upplå-
ning, minskar successivt denna möjlighet.

Pensionsförpliktelse, kommunen 2020 2019
Total pensionsförpliktelse i 
balansräkningen     

a)  Avsättning inkl. särskild 
löneskatt 39 225 45 351 

b)  Ansvarsförbindelse inkl. 
särskild löneskatt 859 020 957 211 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring     

a)  Intjänade from 1998, 
pensionsavsättning 43 403 43 403 

b)  Intjänade före 1998, 
ansvarsförbindelsen 356 030 284 128 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser     
(inkl. försäkring och stiftelser) 1 297 679 1 330 093 

Förvaltade pensionsmedel - 
marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 521 143 412 936 

varav överskottsmedel 2 026 2 638 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 523 169 415 574 

Finansiering 

Återlånade medel 774 510 914 519 

Konsolideringsgrad 59,68% 68,76% 
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Pensionsförpliktelser 
Kommunfullmäktige har meddelat särskilda föreskrif-
ter för förvaltningen av avsatta pensionsförpliktelser 
genom Riktlinjer för pensionsåtaganden (antagna 
2005-09-14, reviderade 2018-04-11). Pensionsförplik-
telsen redovisas sedan 1988 enligt den s.k. blandmo-
dellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs 
utan redovisas som ansvarsförbindelse. I enlighet med 
riktlinjerna har partiell inlösen av pensionsförpliktel-
sen i ansvarsförbindelsen gjorts via pensionsförsäk-
ring. Inlösen har skett vissa år som resultatet pekat 
mot överskott. För året har en inlösen via försäkring 
gjorts med 81 mkr. Sammantaget har 356 mkr av 
ansvarsförbindelsen löst in via försäkring.

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda har lösts 
via en kapitalförsäkring (s.k. direktpension).
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Uddevalla kommun arbetar tillsammans med övriga 
Sverige och hela världens länder för att nå en hållbar 
utveckling till 2030. Gemensamt arbetar vi för att 
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egen-
makt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
I kommunens strategiska plan, som är framtagen av 
politikerna, ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 
som en övergripande strategi. Hållbar utveckling 
ska vara vägledande för alla beslut i kommunen. Det 
innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala 
miljömålen och Agenda 2030. 

Social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
utveckling
Uddevalla kommun arbetar med Agenda 2030 dels 
genom medborgarnas medbestämmanderätt, genom 
den ekonomiska fördelningen och genom insatser för 
att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Under året 
har bland annat utbildningsinsatser genomförts för 
kommunens politiker och tjänstepersoner. Syftet med 
utbildningen har varit att få ökad kunskap och insikt i 
hur kommunens välfärdsarbete förhåller sig till de glo-
bala målen och hur hållbarhetsarbetet kan förstärkas. 

Pågående arbete för hållbar utveckling
I kommunen finns många exempel på pågående arbete 
för en hållbar utveckling. Uddevalla kommun arbetar 
för att åstadkomma jämställdhet och bejakar allas 
lika rättigheter och värde. Vi strävar efter att åstad-
komma integration, inkludering och delaktighet. Vi 
gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och genom 
främjande och förebyggande insatser för en god och 
jämlik folkhälsa. Genom stöd och samverkan med 
kulturverksamheter och föreningar når vi ut till fler 
invånare i kommunen. Inom skolan sker undervisning 

av hållbart lärande. Vid planering och framtagande av 
nya detaljplaner tas i möjligaste mån hänsyn till de tre 
dimensionerna i hållbar utveckling: de ekonomiska, 
sociala och ekologiska. 

Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla kom-
muns utveckling, bland annat i framtagandet av en ny 
översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och genom 
att alla boende i kommunen har möjlighet att lämna in 
medborgarförslag.  

Sedan 2010 är Uddevalla Fairtradediplomerad kom-
mun som engagerar sig för en etisk konsumtion och 
hållbar handel i linje med Agenda 2030. Diplomering-
en innebär att kommunen lever upp till kriterier för 
strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och 
har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i 
lokalsamhället.  

Fossilfritt Uddevalla 2030 
Uddevalla kommun har en ambitiös uttalad klimatut-
maning – att bli fossilfri senast 2030 för att bidra till 
att nå klimatmålet om att begränsas globala tempe-
raturökningen till under 2 grader och sträva efter att 
inte öka mer än 1,5 grader enligt Parisavtalet. Detta 
är i linje med vad vetenskapen kräver för att undvika 
katastrofala effekter av klimatförändringarna. 

Uddevalla kommun deltar i Västra Götalands inbju-
dan att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras 
under 2021. Genomförandet av klimatlöften är en del 
av kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fos-
silfritt Sveriges utmaningar och en del av kommunens 
övriga klimat-, miljö- och utvecklingsarbete.
Under året har antalet elbilar ökat inom kommunala 
verksamheten och solceller på kommunala byggnader 
är nu uppe i 1 % av elanvändningen. Under hösten har 
arbete pågått med att ta fram en energi- och klimatplan 
för kommunen som kommer att visa riktningen för en 
fossilfri kommun 2030.   

Hållbar utveckling
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Viktiga händelser i Uddevalla 
kommun under året  
Året inleddes med fortsatt arbete med de effektivise-
ringsåtgärder som startades under föregående år och 
dessa har i allt väsentligt kunnat genomföras.  

Coronapandemin har påverkat verksamheten på 
flera olika sätt och inte minst kommunens ekonomi. 
Det är svårt att exakt beräkna de ekonomiska effekter-
na av pandemin. Under året har kommen erhållit extra 
välfärdsbidrag och sjuklöneersättningar, samtidigt har 
olika kostnader och intäkter varierat stort jämfört med 
budget och tidigare år. 

Trots att befolkningsökningen var något lägre än 
ursprunglig bedömning under året, är bedömningen att 
det gångna året var en tillfällig nedgång av den starka 
tillväxtsituation som har varit kännetecknande för 
kommunen de senaste åren. Med bakgrund av kom-
munens tillväxt har Uddevalla under året stärkt den 
strategiska styrningen av samhällsbyggnadsprocessen 
och samordnat ett antal projekt till en sammanhållen 
plan för den kommande stadsutvecklingen. Det inne-
bär att den viljeinriktning som finns uttryckt i kommu-
nens vision, översiktsplan och strategiska planer kan 
samordnas och prioriteras vid beslut om åtgärder och 
investeringar för att säkerställa att utvecklingen kan 
genomföras. 

Ett antal investeringsobjekt har tagits i bruk under 
året, bland annat ny skola i Källdal. Ramneröds-

skolan har i det närmaste färdigställts efter om- och 
tillbyggnad. Arbetet med renovering och upprustning 
av Kungsgatan har genomförts och åtgärder för skydd 
mot skred och översvämningar har skett i inre hamn-
området. Etableringen av ny simhall har gått in i en ny 
fas, efter fastställandet av placering vid Rimnersområ-
det och att utsedd projektör har kunnat påbörja arbetet 
med planering och byggande. 

Ytterligare steg har också tagits för att öka digitali-
serings- och automatiseringsgraden i flera olika delar 
av verksamheten, inte minst i form av att merparten 
av fysiska möten har ersatts med digitala möten i olika 
former. 

Uddevalla kommun är en växande kommun och står 
inför stora investeringar de närmaste åren, i form av 
nya bostadsområden, kommunala verksamhetslokaler 
samt infrastruktur mm. Kommunen har under året 
tecknat ett samverkansavtal med Hemsö Fastighets 
AB om att de ska bidra till kommunens expansion ge-
nom att investera och utveckla fastigheter och lokaler 
för samhällsservice.

Under året har inga betydande rättstvister pågått, 
men inom upphandlingsområdet har ett antal laglig-
hetsprövningar gjort. Dessa har dock inte lett till nå-
gon kostnad eller skadeståndsanspråk på kommunen.  

Bäveån
Foto: Maria Rasmusson
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Öppenhet       Professionalitet  
Respekt

VÄRDEGRUND

Nämndernas styrkort
Innehåller nämndsstrategier, målsatta mått och 

uppdrag

Kommunfullmäktiges styrkort
Kompletterar strategisk plan med målsatta mått

Översiktsplanen
Innehåller riktningar

VISION
”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän

LIV, Lust och Läge ger Livskvalitet” 

Kommunfullmäktiges
strategiska plan

Innehåller riktningar och övergripande strategier

Up
pf

öl
jn

in
g

va
rje

de
lå

r

Flerårs- och verksamhetsplan
3-årig budgetplan

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän – 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 
Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna. 
Mångfald och tolerans stimulerar hållbar ut-
veckling. Vår kommun är det naturliga valet för 
ett gott liv.

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är 
stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla 
sig själva och sin omgivning. Här finns mö-
tesplatser som inspirerar och utvecklar den 
kreativa förmågan.

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxt-
regionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 
kommunen är stark tack vare det attraktiva läget 

i hjärtat av Bohuslän och den 
unika kombinationen av 

hav, fjäll och fjord.

Kommunens styr- och ledningssystem bygger 
på lagar, avtal, politiska beslut, styrdokument och 
reglementen. Kommunens värdegrund finns med som 
kit mellan alla tegelstenar som bygger upp syste-
met. Politiken konkretiserar varje mandatperiod vad 
verksamheterna ska fokusera på genom framförallt 
översiktsplan, strategisk plan, styrkort och budget. 

Visionen är gemensamt framtagen av styrande ma-
joritet och opposition och antas av kommunfullmäk-
tige varje mandatperiod. 

Översiktsplanen aktualiseras inför varje mandatpe-
riod och utgör en koppling mellan kommunens vision 
och den strategiska planen som antas varje mandatpe-
riod. Detta genom att identifiera de viktigaste riktning-
arna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. 
Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen. 

Strategisk plan antas i samband med ny mandat-
period som ett led i att uppnå kommunens vision. 
Planen gäller för mandatperiodens fyra år och inne-
fattar kommunens vision, den styrande majoritetens 
politiska plattform, riktningar från översiktsplanen, 
övergripande strategier (vilka finns inom varje riktning 

och tydliggör den politiska majoritetens viktigaste 
vägval), mätbara och målsatta mått inom ekonomi och 
verksamhet,som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska 
förutsättningar, budget för det första året och ekono-
misk plan för de kommande två åren samt kommun-
fullmäktiges styrkort. 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och 
innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån tilldelat 
kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk 
plan för de kommande två åren samt de åtaganden 
som respektive nämnd fått genom kommunfullmäk-
tiges flerårsplan. Den innefattar också nämndens 
styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 
Nämnderna beslutar senast i november året före bud-
getåret om verksamhetsplan med internbudget. 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive 
nämndernas processer där den strategiska politiska 
nivån sammanfattas. Styrkorten kan revideras årligen. 
Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande 
och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grun-
den för varje nämndskort.
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Uppföljning 
Utifrån kommunens riktlinjer för ekonomistyrning och 
styr och ledning sker uppföljningen genom två del-
årsrapporter (per april och per augusti) samt bokslut/
årsredovisning som redovisas för respektive nämnd 
och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna innehåller 
uppföljning för både verksamhet och ekonomi samt 
för respektive nämnd, bolag och stiftelse. Ekonomisk 
uppföljning till kommunstyrelsen sker även genom 
två controllerrapporter, per februari och oktober. Vid 
styrelse- eller nämndsavvikelse från kommunbidrag 
eller budget ska åtgärder sättas in i syfte att arbeta in 
underskottet före årets slut. Nämnderna ska informera 
kommunstyrelsen när väsentlig avvikelse uppstått eller 
beräknas uppstå från tilldelat kommunbidrag, kom-
munfullmäktiges och/eller nämndens mål, lagstiftning 
eller annan bindande föreskrift. Rapportering ska i 
normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten 
dock senast till påföljande sammanträde med kom-
munstyrelsen. Vid avvikelse överstigande 1 procent 
av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 
kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden 
informera kommunstyrelsen om detta samt redovisa 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsens uppsikt 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt innebär att kom-
munstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. § 17 och 
§ 18 Kommunallagen (1991:900) och sådana kom-
munalförbund som kommunen är medlem i.  Kom-
munstyrelsen ska också ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de bolag och stiftelser som kommu-
nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse 
att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige 
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekono-
miska ställningen är. Utifrån kommunens riktlinjer för 
ekonomistyrning och styr och ledning ska också poli-
tiska uppdrag som av nämnderna anses vara slutförda 
diskuteras på årliga uppsiktspliktsmöten tillsammans 
med politiska uppdrag som också behöver förlängas. 

Nämndernas internkontrollarbete  
Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelsen 
och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås:  

• Verksamheten är ändamålsenlig, lever upp till 
satta målsättningar och är kostnadseffektiv – 
det vill säga god ekonomisk hushållning.

• Tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapporte-
ring och information om verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter 
och andra riktlinjer m.m.

• Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
Nämnderna är ansvariga för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde vilka bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfull-
mäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Senast i december ska resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen samt kommande års intern-
kontrollplan, som godkänts av nämnden, rapporteras 
till kommunstyrelsen. Rapporteringen till kommunsty-
relsen ska innefatta genomförd uppföljning och kom-
mande års internkontrollplan, inklusive genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys till kommunstyrelsen. 
Samtidigt sker redovisning till kommunens revisorer. 
Inlevererat material kommer att ligga till grund för 
kommunstyrelsens utvärdering av internkontrollarbe-
tet i Uddevalla kommun.   

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdera nämn-
dernas arbete med intern kontroll för att säkerställa 
att det finns en god intern kontroll, det vill säga att 
kommunens riktlinjer för intern kontroll följs. Utvär-
deringen genomförs utifrån nämndernas genomförda 
granskningar med utgångspunkt i upprättad internkon-
trollplan och genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 
Utvärderingsrapporten ska innehålla nämndernas 
utförda uppföljning, omfattning av utförd uppföljning, 
utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten 
ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för 
förbättring av kommunens interna kontroll.  

I samband med att kommunstyrelsen utvärderar 
nämndernas arbete med intern kontroll ska de även 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 
i de kommunala bolagen. De kommunala bolagen ska 
senast i samband med årsredovisningen redovisa arbe-
tet med intern kontroll till kommunstyrelsen.
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Uddevalla Turistcenter
Foto: Maria Rasmusson

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
God ekonomisk hushållning och långsiktig ekono-
misk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen 
och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och 
effektivt. All verksamhet som kommunkoncernen be-
driver ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt. God 
ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär 
att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska 
ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar 
och kriser i samhällsekonomin. 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden 
för den service den konsumerar och inte belasta kom-
mande generationer. Kommunkoncernens arbete ska 
präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens 
bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

I flerårsplan fastställs årligen kommunens finan-
siella mål och verksamhetsmässiga mått för god 
ekonomisk hushållning. De kommunala bolagen styrs 
av kommunens bolagspolicy samt av ägardirektiv till 
respektive bolag fastställda av kommunfullmäktige.  

De kommunala stiftelserna styrs av stadgar fastställ-
da av kommunfullmäktige och kommunalförbunden 
styrs av förbundsordning som fastställes av kommun-
fullmäktige. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella 
mål och verksamhetsmässiga mått sker i delårsrap-
porter och i årsredovisningen. Bolagens, stiftelsernas 

och kommunalförbundens ägardirektiv, stadgar och 
förbundsordning tillsammans med resultat följs upp av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verk-
samhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. 

I de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning omfattas i nuläget endast 
kommunens verksamhet. En översyn av riktlinjer som 
även omfattar övriga verksamheter i den kommunala 
koncernen har genomförts och kommer att gälla från 
och med 2021.  

Nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning omfattar endast den verksamhet som bedrivs i 
den kommunala förvaltningsformen. Riktlinjer säger 
att minst 75 % av samtliga mått ska vara uppfyllda för 
att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning. 
Det innebär att kommunen inte uppnår kraven i rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning. Då riktlinjer 
saknas för bedömning av övriga delar av den kommu-
nal koncernen som helhet kan ingen bedömning göras 
för kommunkoncernen. 

Med tanke på den exceptionella situation som har 
varit under det gångna året och det goda finansiella 
resultat som nås i kommunen och den verksamhet 
som bedrivs i andra juridiska former, bör en generell 
bedömning av den samlade verksamheten i den kom-
munala koncernen vara att god måluppfyllelse uppnås.  
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🙂
Elever i årskurs 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, ska öka
Källa: Skolverket

Andel behöriga elever har ökat sedan föregående år, 
det är framförallt en markant ökning vad gäller flick-
ornas resultat medan pojkarnas resultat har minskat 
något. Grundskolans ledning har påbörjat en fördjupad 
orsaksanalys som skall utmynna i relevant kompe-
tensutveckling och förändring av undervisningen. Det 
finns bland annat ett behov av utveckling av under-
visningen i ämnena Svenska, SvA och Matematik i 
årskurs F-9. I samarbete med Stockholms universitet 
arbetar grundskolan under 2020-2021 specifikt med 
utveckling av ämnet svenska som andraspråk.

Måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mått
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och 
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Män-
niskor, föreningar och näringsliv ska ha goda förut-
sättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 25 målsätt-
ningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla. 

För att kunna förbättra och utveckla Uddevalla 
kommun som en plats att leva och verka i men även 
som organisation, skapar och deltar kommunen i ett 
flertal olika undersökningar. SKR (Sveriges kom-
muner och regioner) är en stor aktör som erbjuder 
deltagande i olika undersökningar där kommuner kan 
jämföra sig med varandra och med sig själva. 

I årets uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 
visar resultatet att 11 mått når målsättningen och 12 
mått visar ett resultat som inte når målsättningen. 2 
mått har inte mätts under 2020.

Med invånarna i fokus har Uddevalla kommun 

under ett flertal år prioriterat service och bemötande 
via telefon och e-post vilket resulterade i att Uddevalla 
var bäst i Sverige av de 144 kommuner som deltog i 
SKRs servicemätning 2020.

Samarbetet med näringslivet har också prioriterats 
och för fjärde året i rad förbättrades resultatet som 
visar företagarna helhetsbedömning av servicen i kom-
munens myndighetsutövning. Fler positiva resultat är 
att andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år 
och andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yr-
kesprogram har förbättrats jämfört med föregående år. 
Detta gäller för Uddevalla kommun såväl som riket.  
Förbättringsområden framåt kommer framförallt att bli 
där 2020-års resultat var negativa till exempel Social-
styrelsens årliga brukarundersökningar inom särskilda 
boenden och hemtjänst vilka visade på ett försämrat 
resultat. Andelen inköpta ekologiska livsmedel visade 
också på ett försämrat resultat efter fem års förbätt-
ring. Kommunens finasiella mål når målsättningen.
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🙂
Gymnasieelever med examen inom 
4 år, kommunala skolor, ska öka
Källa: Skolverket

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning 
läsåret 16/17 hade 76,8 % en gymnasieexamen efter 
4 år, vilket är en ökning med 2,7 % sedan föregående 
årskull.

Sett ur ett längre perspektiv har resultatet legat re-
lativt konstant och över rikssnitt, med en positiv trend 
sedan 2015. Dock är det mer än 20 % som inte tar 
gymnasieexamen inom 4 år. Utifrån analys av studie-
resultat samt trygghet och studiero har en åtgärdsplan 
tagits fram. Framgångsrika arbetssätt sprids vidare 
genom gymnasieskolans fyra prioriterade utvecklings-
områden: Främja närvaro och förebygga avhopp, men-
torskap (likvärdigt stöd kring elevers studiesituation), 
prognoser av andel elever med gymnasieexamen samt 
att identifiera kurser som ger F per program.

Yrkesprogrammen har för andra året en högre andel 
elever än de högskoleförberedande programmen som 
når gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat 
har ökat över tid, och det finns en positiv trend för 
pojkarna på yrkesprogrammen.

☹
Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Inom avdelningen för social omsorg 
har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat 
gjorts.

Uddevalla kommun ligger något under rikssnittet på 
de allra flesta nyckeltal och med en något avvikande 
trend jämfört med tidigare år. Resultatet visar att 
Uddevallas arbete med förbättrad matupplevelse har 
gett effekt med en tydlig positiv trend. Upplevelsen av 
ensamhet samt förtroende för personalen är två områ-
den som avviker negativt jämfört med riket. Nästa steg 
är att fånga in sektionernas arbete med problem- och 
orsaksanalys samt åtgärder för förbättrade resultat.
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☹
Nyregistrerade företag i kommunen, 
ska öka
Källa: Kolada

Under sista delåret har 108 företag nyregistrerats med 
huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (aktiebolag, 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommandit-
bolag), vilket innebär att 361 företag har nyregistrerats 
totalt under 2020. Detta är en försämring jämfört med 
föregående år.

🙂
Antal företag i kommunen, ska 
öka
Källa: UC

I slutet av december fanns 5 438 företag med huvud-
arbetsställe i Uddevalla kommun (Avser aktiebolag, 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommandit-
bolag).

☹
Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Inom avdelningen för social omsorg 
har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat 
gjorts. Uddevalla kommun ligger runt rikssnittet på 
de allra flesta nyckeltal och på liknande nivåer som 
föregående år. Möjlighet att framföra synpunkter och 
klagomål samt möjlighet att få kontakt med persona-
len är två områden som avviker negativt jämfört med 
riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete 
med problem- och orsaksanalys samt åtgärder för 
förbättrade resultat.
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☹
Antal resor med kollektivtrafiken i 
Uddevalla tätort, ska öka
Källa: Västtrafik/Kommuninvånarregistret

Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62,2 
resor/invånare och minskade med 21 % jämfört med 
2019. Förklaringen är pandemin som utbröt under året 
och som medförde olika reserestriktioner och för-
ändrade arbetsmönster osv. För Västtrafik som helhet 
beräknas minskningen av resor ligga i nivå med vad 
som kunnat konstateras i Uddevalla. Under 2020 har 
Västtrafiks prioritering varit att upprätthålla en stabil 
trafik med det trafikutbud som gällde före pandemin. 
Det minskade resande har dock fått stora konsekven-
ser för Västtrafiks ekonomi och bolaget planerar uti-
från Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett 
nedskalat trafikutbud motsvarande en resandeminsk-
ning på 10 % – 15 %.

☹
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka
Källa: Egen undersökning kommunen

24,8 % (68 av 274) gick vidare till arbete eller studier 
efter avslutad insats. Det är en försämring från förra 
årets 30,3 % (139 av 460). Orsaken är framför allt den 
åtstramade arbetsmarknaden på grund av pandemin. 
Arbetsförmedlingen har inte varit aktiva i samverkan 
under större delen av året och har inte heller anvisat 
arbetslösa i samma utsträckning. Deltagarna har i 
huvudsak varit personer i försörjningsstöd, där endast 
ett mindre antal har haft tillgång till arbetsförmed-
lingens insatser. Ett nytt utvecklat arbetssätt inom 
arbetsmarknadsavdelningen, där personlig coachning 
står i centrum, har bidragit till att 23,6 % från denna 
målgrupp från försörjningsstöd, gått vidare till arbete 
eller studier (41 av 174).
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☹
Antalet aktiviteter i föreningarna, 
ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Den förväntade minskningen som en effekt av 
Coronapandemin framgår av resultatet, men är klart 
mindre än förväntat. En hypotes är att föreningarna 
varit framgångsrika med att hitta alternativa former för 
bedrivande av sin verksamhet. 

Antalet aktiviteter minskar troligtvis något ytterli-
gare, men den negativa trenden borde plana ut. Detta 
då föreningarna som redovisat ett lägre antal aktivite-
ter vårterminen 2020 gentemot vårterminen 2019 har 
kompenserats ekonomiskt genom att aktivitetsbidrag 
har utbetalats på 2019 års nivå. Föreningar anslutna 

till Riksidrottsförbundet har även erhållit statligt eko-
nomiskt stöd. Redovisat resultat gäller för våren 2020.

☹
Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Det lägre resultatet gentemot 2019 beror delvis på att 
ca 10 föreningar inte redovisat vid redovisningstill-
fället. Det finns inga indikationer som skulle kunna 
förklara en eventuell nedgående trend. Det rådande 
pandemiläget kan påverka antalet medlemmar negativt 
fast om så är fallet borde detta synas i samband med 
nästa årsredovisning då 2020-års medlemsantal redo-
visas.

😑
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska 
öka
Källa: Kommunens egen statistik

Det har inte skett någon mätning för 2020.
Under året har det pågått kontinuerliga möten kring 

vikten av ekologisk utveckling för att förbättra möj-
ligheterna till ett ökat torskbestånd i Byfjorden vilket 
visar Byfjordens förmåga till egen reproduktion och 
ekologisk balans.
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😑
Minskad tid för genomförande/översyn 
av nya och äldre detaljplaner
Källa: Kommunens egen statistik

Tiden för genomförande/översyn av detaljplaner har 
inte mätts under 2020.

☹
Minskad sjukfrånvaro

Källa: Kommunens egen statistik

Sjukfrånvaron för anställda i Uddevalla kommun mäts 
genom korttidssjukfrånvaro som avser frånvaro från 
dag 1 till och med dag 14.  Korttidsjukfrånvaro bland 
medarbetarna i Uddevalla kommun har fortsatt öka 
under perioden som en effekt av Coronapandemin. 
Alla förvaltningar har sett en ökning av korttidssjuk-
frånvaro men ökningen skiljer sig mellan förvaltning-
arna och uppgår vid mättillfället till 9,97 %, en ökning 
med 1,99 % från förgående år.

🙂
Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultat för bemötande är 95 % 
vilket är bättre än förra årets resultat som var  
88 %. En kraftig förbättring noteras för samtliga 
undersökta verksamheter 2020 vilket resulterar i att 
Uddevalla blir bäst i Sverige av 144 svarande kom-
muner. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, 
förskola,grundskola,individ o familjeomsorg, miljö o 
hkälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, 
kultur o fritid samt kommunledningskontoret. 

Kontaktcenter arbetar med förvaltningarna för att 
invånarna/kunderna ska få ett gott bemötande vid 
kontakt med kommunen, det är viktigt att alla verk-
samheter, chefer och medarbetare har ett service- och 
kundansvar. Under 2020 har Kontaktcenter totalt 
hanterat 64 365 ärenden, med en lösningsgrad på  
84 % vilket är en markant ökning jämfört med 2019 
då antalet ärende var 42 458 och lösningsgraden 76 %.
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☹
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultatet  visar att 99 % av all 
e-post besvarades inom ett dygn vilket var på samma 
nivå som förra året, 99 %. Frågorna ställdes inom 
områdena bygglov, förskola, grundskola, individ 
och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar, 
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt 
kommunledningskontoret.

Förvaltningarna försöker att besvara mail direkt, 
även om svaret innebär att man ber att få återkomma 
och när i tid det i så fall kan ske och under semesterle-
dighet bevakas alla personliga e-postlådor av tjänstgö-
rande kollegor.

🙂
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultatet för måttet som gäller 
kontakt med kommunen via telefon är 75 % vilket är 
bättre än förra årets resultat som var 73 %. Frågorna 
ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, 
individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och 
vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och 
fritid samt kommunledningskontoret.

En skillnad i resultatet jämfört med förra året kan 
bero på att tidigare växel numera ingår i Kontakt-
center. En anledning till att resultatet inte har ökat 
mer sedan förra året kan bero på att det är svårt att nå 
personer inom kommunens organisation beroende på 
att personalen i många fall inte hänvisar sin telefon vid 
ex frånvaro, semester, möten eller dylikt.
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☹
Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs enkät
Källa: Svenskt Näringsliv

Under 2020 har Uddevalla halkat ner 12 placeringar. 
Svenskt Näringsliv har både gjort betydande föränd-
ringar i sin undersökning och bytt strategi. Strategin är 
idag inriktad på konstruktiv dialog med kommunerna.  
Under tredje tertialet inleddes ett samarbete med 
Svenskt Näringsliv just med syfte att skapa en bättre 
dialog om förbättring av företagsklimatet.

☹
Öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader
Källa: Kommunens egen statistik

Resultatet är det samma som förra året. Detta mått re-
dovisar både värme och elanvändningen i kommunala 
byggnader. Drygt 60 % av energianvändningen går 
till uppvärmning som till största delen är fjärrvärme. 
Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet 
material och en stor del av materialet som bränns är 
sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt 
naturskyddsföreningens märkning ””bra miljöval”” 
som innebär att den el som används är förnybar. 
Kommunen har idag 1892 m2 solceller. Vid ny- och 
ombyggnation installeras solenergi. 

☹
Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Under året har fortsatta insatser gjorts för att arbeta 
med andelen ekologiska livsmedel. 2020 års resultat 
blev 31,7 %, vilket är en minskning med 0,3 % jäm-
fört med 2019.

Det nya livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet 
av ekologiska livsmedel som kan köpas in men en 
utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel finns 
på grund av besparingskrav och förändrade tilldelade 
ramar.

Alla förvaltningar uppger att de handlar ekologiskt i 
den mån det går utifrån rådande avtal.
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🙂
Företagsklimat, ska bli bättre

Källa: Kolada

Det preliminära resultatet för 2020 är 78 vilket är 
väldigt bra. Korrekt siffra kommer i v. 14.

En process för förbättringsaktiviteter har etablerats 
vilket konkret innebär att i samtliga myndighetsområ-
den genomförs varje år en revisionsliknande aktivitet 
för att identifiera möjliga förbättringar. En effekt detta 
lett till är en ökad informell kontakt mellan handlägga-
re och företagare vilket avdramatiserat tillsynsärenden 
betydligt. Vidare har kommunikationen om kommu-
nens aktiviteter och NKI intensifierats i syfte att öka 
medvetenheten om kommunens arbete med företags-
klimatet. Under tredje tertialet har även ett samarbete 

🙂
Antalet markanvisningar, ska öka

Källa: Kommunens egen statistik

Tre markanvisningar av verksamhetsmark blev 
resultatet för 2020 vilket fortfarande är en låg nivå. 
Skälet är en mycket begränsad tillgång till befintlig 
verksamhetsmark, inte heller iordningsställd sådan. På 
boendesidan, exploatering av bostadsbyggande, sker 
ett jämnt antal markanvisningar likvärdigt de senaste 
tre-fyra åren.

med Svenskt Näringsliv initierats för att förbättra 
näringslivets attityder till Uddevalla kommun.

🙂
Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon
Källa: Kommunens egen statistik

Andelen fossila bränslen, såsom diesel och bensin har 
minskat med 1 % under 2020 från 92 % år 2019 till  
91 % 2020. Det klart dominerande bränsleslaget är 
diesel (63 %). För att minska fossilbränsleanvändning-
en i kommunala fordon arbetar kommunen med att 
succesivt byta ut till fordon som drivs på förnyelsebart 
bränsle. 2020 har 18 stycken laddhybrider köps in till 
fordonsparken för att bidra till måttet. Dock är det upp 
till varje förvaltning att välja vilken typ av bil som ska 
köpas in.
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🙂
Soliditeten ska förbättras

Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering 
av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen 
sker på genomsnittet av innevarande år och tre år 
tillbaka.

Soliditeten ökar i kommunen för tredje året i rad, 
främsta orsaken till årets ökning är årets ekonomiska 
helårsresultat. 

 

🙂
Egenfinansiering av investeringar 
minst 30 %
Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering 
av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen 
sker på genomsnittet av innevarande år och tre år 
tillbaka. 
Egenfinansiering av investeringar uppgår i år till näs-
tan 60 % främst på grund av årets höga resultat. Vilket 
är en stor ökning jämfört med föregående år. Snittet 
över 4 år minskar dock eftersom tidigare års snitt var 
över 100 %.

🙂
Nettokostnadsandelen inklusive finans-
netto högst 99 % av skatter och bidrag
Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering 
av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen 
sker på genomsnittet av innevarande år och tre år 
tillbaka.

Nettokostnadsandelen för helåret 2020 blev  
98,1 %. Orsaken är främst helårsresultatet på drygt  
71 mkr, vilket medför att snittet över 4 år blev 98,5 %.

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020

Resultat Målsättning
%

0

3

6

9

12

15

2016 2017 2018 2019 2020

Resultat%

Inget diagram 2019. Dia-
gram 2020?

95

96

97

98

99

100

2016 2017 2018 2019 2020

Resultat Målsättning Observera att ju lägre
resultat desto bättre

%

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING



Resultat och ekonomisk ställning 
Coronapandemin har påverkat verksamheten på flera 
olika sätt och inte minst kommunens ekonomi. Det 
är svårt att exakt beräkna de ekonomiska effekterna 
av pandemin. Under året har kommen erhållit 
extra välfärdsbidrag och sjuklöneersättningar på 
drygt 150 mkr. Samtidigt har sjuklönekostnaden 
ökat med 20 mkr och personalkostnader i form av 
lägre vikariekostnader och inställda kurser mm har 
minskat med runt 20 mkr. Samtidigt har kostnader 
för skyddsutrustning uppgått till cirka 10 mkr och 
kommunens verksamheter har tappat intäkter för 
parkeringsavgifter, uthyrning och andra taxor med 
minst 15 mkr. Kostnader för skolskjutsar har ökat, 
samtidigt som kostnader för färdtjänst har minskat.

Finansiell analys, sammanfattning 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 160 (99) 
mkr. Resultatet är 20 mkr bättre än genomsnittet för 
den senaste femårsperioden. Verksamhetens nettokost-
nader ökar med 3,4 (6,1) %. 

Investeringarna uppgår till 648 (968) mkr där bola-
gens och stiftelsernas andel är 329 (443) mkr eller 51 
(46) %. 

Kommunen redovisar för 2020 ett resultat som 
uppgår till 71 (10) mkr. Jämförelsestörande poster i 
form av realisationsförluster -11 mkr, inlösen av pen-
sionsskuld via pensionsförsäkring -101 mkr och reali-
sationsvinster 2 mkr påverkar resultatet. Årets resultat 
exklusive jämförelsestörande poster är 180 mkr vilket 
är 102 mkr högre än föregående år och 79 mkr högre 
än genomsnittet för de senaste fem åren.  

Nettokostnadsandelen uppgår till 98,1 (99,7) %. 
Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,2 (5,5) 
%. Verksamheterna ökar i omfattning inom några 
områden, bland andra försörjningsstöd och vuxenut-
bildningen.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
ökar med 5,2 (4,8) %, dvs 2,0 % högre än nettokost-
nadssökningen på 3,2 %. 

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensioner intjänade före 1998 uppgår till 14,6 (12,2) 
% och har då förstärkts under året. Största enskilda 
anledningen är engångsinlösen av pensionsförpliktel-
ser med 100 mkr.  

Kommunens investeringar uppgår till 321 (526) 
mkr och är strax över den genomsnittliga nivån på 301 
mkr under femårsperioden. Investeringarnas andel av 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag är 
8,8 (15,1) %. Egenfinansieringen av investeringarna 
uppgår till 59,5 (22,8) % och utfallet har bidragit till 
att lån har behövt tas upp under året.  Investeringsut-
fallet på 321 mkr ska jämföras med budgeten på 697 
mkr.  

Låneskulden har ökat med 100 (300) mkr och 
uppgår till 3 550 (3 450) mkr. Största delen är via 
internbankens vidareutlånad till kommunens bolag 

och stiftelser men kommunens egen låneskuld har ökat 
från 220 mkr till 403 mkr under året. Finansnettot är 
positivt och beror bland annat på att kommunen har en 
relativt låg låneskuld. 

Balanskravsresultatet uppgår till 68,7 (9,1) mkr och 
uppfyller därmed lagstiftningens minimikrav.  

Årets resultat 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 160 (99) 
mkr. Förutom kommunens andel med 71 (10) mkr 
bidrar Uddevallahem med 41 (34) mkr medan kon-
cernen Uddevalla Utvecklings AB bidrar med 40 (53) 
mkr. Det genomsnittliga resultatet för perioden 2016 – 
2020 är 140 mkr. Kommunens bidrag till resultatet är i 
genomsnitt 70 (72) % under perioden. 

Kommunens resultat på 71 (10) mkr är 70 mkr 
högre än det budgeterade resultatet på 1 mkr. Trots 
Coronapandemin och engångskostnader för inlösen av 
äldre pensionsförpliktelser klaras budgeten för året. 
Tack vare att nästan alla nämnder redovisar ett klart 
bättre resultat jämfört med budgeten kan ett positivt 
resultat redovisas. Det genomsnittliga resultatet för 
perioden 2016 – 2020 är 70 mkr.  

För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär 
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av 
olika slag. Dessa engångsposter benämns jämförelse-
störande poster och kan vara exempelvis realisations-
vinster. Årets resultat exkl. dessa jämförelsestörande 
poster uppgår till 180 (78) mkr. Genomsnittligt för 
perioden 2016 – 2020 uppgår detta resultat till  
101 mkr. 

Nämndernas samlade resultat för den löpande 
verksamheten uppvisar ett överskott med 93 (61) mkr. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
visar överskott med 50 mkr. Andra större poster som 
påverkat resultatet i övrigt är bl a ökade kostnader för 
försörjningsstöd som har belastat den centrala budge-
ten med -29 mkr. Ett bättre utfall av finansnettot med 5 
mkr är en annan orsak till det totala överskottet. 

Resultatet motsvarar 1,9 (0,3) % av skatteintäkter, 
generella bidrag och utjämning och ligger därmed 
ganska nära en inom kommunsektorn hittills vederta-
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gen nivå på minst 2,0 %. Resultatet exklusive jämfö-
relsestörande poster uppgår till 4,9 (2,2) % vilket är en 
hög nivå.

Kostnader och intäkter 
Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar 
med 1,4 (2,1) % och verksamhetsintäkterna med 1,0 
(1,0) %. Avskrivningarna ökar med 8,7 (3,1) % och 
uppgår till 361 (332) mkr. Den genomsnittliga ök-
ningen av kostnaderna under perioden 2016 – 2020 är 
3,9 % medan intäkterna ökar med 3,7 %.  

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,4 (5,8) % 
eller med 115 mkr. Kommunkoncernens nettokostna-
der har ökat med i genomsnitt 5,2 % under perioden 
2016 – 2020. 

Kommunens verksamhetskostnader ökar med 2,0 
(1,8) % och verksamhetens intäkter ökar med 2,8 
(-2,6) %. Avskrivningarna ökar med 10 mkr jämfört 
med 2019 vilket är en ökning med 9 ,1 %. Under 
perioden 2016 – 2020 är den genomsnittliga ökningen 
av kostnaderna 4,0 % medan intäkterna ökat med 3,6 
% och avskrivningarna har ökat med 5,3 %.  

Det kan konstateras att kostnadsutvecklingen redu-
cerades kraftigt under 2019 och även 2020 så ligger 
kostnadsökningen på en relativt låg nivå. 

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,2 (5,5) 
% eller med 112 (183) mkr. Nettokostnaderna har ökat 
med i genomsnitt 5,3 % under perioden 2016 – 2020. 

Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna med 
2,3 (3,1) % eller 65 mkr. Kostnaden för löner och 
arvoden (exkl. sociala avgifter) ökade med 2,5 (0,9) % 
till 2028 (1 979) mkr. Årets genomsnittliga nivåökning 
för löneavtalen är 2,5 (2,9) %. Antalet arbetade timmar 
har minskat med 1 (-1) %, vilket förklaras av minskad 
verksamhet.  Inköp av material har ökat med 16,5 % 
eller 26 mkr. Detta beror bland annat på att inköp av 
skyddsutrustning ökade på grund av Coronapandemin. 
Lokal- och fastighetskostnader har ökat med 8,4 % 
eller 21 mkr. Stor del av ökningen kan relateras till en 
ökad lokalyta allt eftersom behovet av lokaler tillgo-
doses. Bland intäkterna så har försäljningsintäkterna 
minskat på grund av att vissa verksamheter inte kunnat 
vara öppna som vanligt. Däremot så ökade de statliga 

bidragen. Kommunen har fått kompensation i form av 
statliga bidrag för bland annat sjuklönekostnader och 
merkostnader till följd av pandemin.  

De jämförelsestörande posterna består av en en-
gångskostnad för inlösen av äldre pensionsförpliktel-
ser på 100 mkr samt förluster vid försäljning/utrang-
ering av anläggningstillgångar på 11 mkr. 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen är ett av de tre finansiella målen 
och visar hur stor del av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning som används för verksamhetens 
nettokostnader och finansnetto. Målet i Flerårsplan 
2020 - 2022 är max 99,0 %, vilket innebär att resteran-
de del på 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för 
bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje tiondels 
% - enhet motsvarar 2020 ca 3 mkr. Målet är satt som 
genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 

Nettokostnadsandelen är 98,1 (99,7) % att jämföra 
med den budgeterade nivån på 99,7 %. Det genom-
snittliga utfallet för perioden 2016 – 2020 är 97,9 %. 
Jämförelsestörande poster har positivt bidragit till 
utfallet med i genomsnitt 0,9 % under femårsperioden, 
som annars skulle varit 97,0 %. 

Utfallet, inkl. jämförelsestörande poster, har därmed 
varit bättre än det långsiktiga målet bättre än den 
årliga budgeterade nivån.
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Skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag
Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oför-
ändrad jämfört med 2019. Skattesatsen i kommunen 
är 0,49 kronor högre än den ovägda genomsnittliga 
skattesatsen i riket respektive 0,38 kronor högre än 
genomsnittet av Västra Götalands kommuner. Skatte-
intäkter och generella bidrag uppgår till 3 664 (3 484) 
mkr, vilket är 50 mkr högre än budget. Jämfört med 
2019 är det en ökning med 5,2 %, framförallt bero-
ende på ökade generella statsbidrag i samband med 
Coronapandemin. Skatteintäkterna minskar annars för 
första gången på flera decennier. De egna skatteintäk-
terna från kommunmedborgarna utgör 73 (77) % av de 
totala skatteintäkterna. Resterande delar är inkomst- 
och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-
utjämning samt kommunal fastighetsavgift.  

Kommunens skattekraft, som procent av medelskat-
tekraften i riket, uppgick i taxering 2020 till 93 %, 
vilket är på samma nivå som genomsnittet den senaste 
femårsperioden. Skattekraften för genomsnittet av 
Västra Götalands kommuner är 94 %. Skattekraften 
speglar den genomsnittliga inkomsten per invånare i 
jämförelse med riket. 

Investeringar
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 648  
(968) mkr där bolagens och stiftelsernas andel är 
329 (443) mkr eller 51 (46) %. De enskilt största 
investeringsutgifterna har Uddevalla Vatten med 109 
mkr, Uddevalla Energi med 79 mkr, Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem med 53 mkr och Uddevalla Omnibus 
har investerat för  67 mkr.

Kommunens investeringsutgifter uppgår för året 
till 321 (526) mkr mot en budgeterad nivå på 697 mkr. 
Den genomsnittliga investeringsnivån för perioden 
2016 – 2020 har varit 301 mkr.  

Av årets investeringsutgifter har maskiner och in-
ventarier köpts in med 36 (27) mkr. Mark, byggnader 
och tekniska anläggningar har anskaffats för 281 (499) 
mkr, varav 253 (492) mkr betraktas som pågående 
arbete som ännu ej tagits i bruk.  

Söndagsvägens förskola invigdes i början på året, 
Källdalsskolan och Rampen invigdes under sensom-
maren och Sundstrands förskola invigdes under hös-
ten. Vidare pågick ombyggnation av Ramnerödsskolan 
och renovering av Kungsgatan. Övriga utgifter består 
bland annat av översvämningsskydd samt kompo-
nentutbyten i befintliga fastigheter. 
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Egenfinansiering av investeringar
Egenfinansiering av investeringar är ett av de tre 
finansiella målen och som visar hur stor del av inves-
teringarna som finansieras med egna medel, i form av 
avskrivningar och resultat. Målet för 2020 i Flerårs-
planen 2020 – 2022 är minst 30,0 %. Målet är satt som 
genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 
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Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till 
minst 209 mkr för 2020. Resterande del lånefinansie-
ras. Budgeten för 2020 beslutades på nivån 27,4 %.  

Utfallet uppgår till 59,5 % vilket överstiger årets 
budget och den strategiska planen. Att resultatet ligger 
över budgeten beror framförallt på lägre investeringar 
än planerat. Under femårsperioden 2016 – 2020 upp-
går den genomsnittliga egenfinansieringen till 82,5 %.  

Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostna-
der som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas 
som mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att 
avvikelsen 2019 i så fall ska ligga mellan +/- 36 mkr. 
För 2020 är budgetavvikelsen 6 (2) mkr eller 0,2 (0,1) 
%, vilket därmed ligger inom intervallet för mycket 
god budgetföljsamhet, samtidigt som det är en positiv 
avvikelse.  

Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen 
115 (70) mkr eller 3,3 (2,0) %.  

Motsvarande siffror för nämndernas ordinarie 
verksamhet är 94 (61) mkr eller 2,7 (1,8) % vilket är 
en mycket positiv utveckling efter att både 2017 och 
2018 var år med budgetunderskott för nämndernas 
verksamhet. Samtliga nämnder utom kultur- och fri-
tidsnämnden redovisar budgetöverskott. 

Soliditet 
Soliditeten är ett av de tre finansiella målen och visar 
hur stor del av de totala tillgångarna som är finansie-
rade med egna medel. Målet i Flerårsplan 2020 – 2022 
är att soliditeten i kommunen ska förbättras. Solidite-
ten med denna utgångspunkt mäts inklusive ansvars-
förbindelsen för pensioner intjänade före 1998 som än 
så länge redovisas utanför balansräkningen. 

Kommunkoncernens soliditet inkl. kommunens 
ansvarsförbindelse för pensioner är 21,0 (18,9) % och 
kommunens soliditet med denna beräkningsgrund 
uppgår till 14,6 (12,2) %.

Soliditeten kan därutöver mätas på ytterligare två 
sätt. Den ena av dessa är den tekniskt korrekta beräk-
ningsprincipen. Kommunkoncernens soliditet uppgår 
här till 31,1 (30,6) % och kommunens soliditet till 
28,5 (27,9) %. 

Det andra sättet att mäta soliditeten på är att intern-
bankens utlåning till de kommunala företagen elimi-
neras från balansräkningens omslutning. Kommunens 
soliditet med denna beräkningsgrund uppgår till 58,0 
(59,9) %. 
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BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader 
för varje år. Om kostnaderna är större än intäkterna ett 
enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Kravet gäller 
enbart för kommunen, inte koncernen.  

Vid avstämning ska som huvudregel realisations-
vinster räknas bort. Kommunallagens möjlighet att 
använda den s k resultatutjämningsreserven ska också 
redovisas i uppställningen. 

Balanskravsutredningen nedan visar att kommunen 
uppfyller balanskravet för 2020.  

Inga negativa resultat från tidigare år kvarstår att 
återställa.  

Balanskravsutredning 2020 2019 2018

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 71,1 9,6 39,5

- Samtliga realisationsvinster -2,4 -0,5 -14,6

+
Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+
Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+/-
Orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 0 0 0

+/-

Återföring av orealiserade 
vinster och förluster i 
värdepapper 0 0 0

=
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 68,7 9,1 24,9

-
Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

+
Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

= Årets balanskravsresultat 68,7 9,1 24,9

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Kompetensförsörjning
Målet med Uddevalla kommuns kompetensförsörjning 
är att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten 
har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. För 
att lyckas krävs det att hela organisationen arbetar 
långsiktigt, kontinuerligt och gemensamt med detta. 
Medarbetarna i kommunen är den viktigaste resursen 
och tillgången i detta arbete. 

För att lyckas med rekryteringsutmaningen som väl-
färden står inför krävs ett fokus på att utveckla verk-
samheten och medarbetarna tillsammans, ta tillvara 
på den digitala transformationen samt en stor portion 
vilja och mod. Genom denna strategi ska Uddevalla 
kommun säkerställa att organisationen har den kom-
petens som krävs för att kvalitativt kunna utföra sitt 
välfärdsuppdrag i enlighet med kommunallagen samt 
stärka det attraktiva arbetsgivarskapet. 

 Uddevalla kommun har identifierat tre kommun-
gemensamma utvecklingspunkter som ska prioriteras 
i det övergripande pågående kompetensförsörjnings-
arbetet. Dessa är; att höja den digitala kompetensen 
inom kommunen, att ta fram ett arbetssätt för ersät-
tare/successionsplanering samt utveckla ambassadör-
skapet.

Medelåldern för de anställda var 2020 47 år, vilket 
betyder att medelåldern bland kommunens anställda 
har sjunkit med 1 år från förgående år. 

77,39 % av alla tillsvidareanställda är kvinnor och 
22,61 % är män. Förhållandet är ungefär likadant i alla 
kommuner och skiljer sig inte mycket över åren.

Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var 
vid årets slut 30 000 kr. Det är en ökning av medianlö-
nen med 700 kr jämfört med 2019. 

Lönekartläggning 2020 visar att Uddevalla kommun 
har minskad löneskillnaden mellan män och kvinnor 
med 1,3 % från föregående år. Minskningen förväntas 
vara högre då en del av kvinnodominerade yrkesgrup-
pen hade 2019 årslöneläge vid lönekartläggning. 

 
Jämställdhet 
Under 2020 har heterogenitet bland yrkesgrupperna 
ökat med 3,8 %. Detta betyder att mer män har kom-
mit in i de kvinnodominerade yrkesgrupperna vilket är 
en positiv utveckling.

Av kommunens 240 chefer är 175 kvinnor och 61 är 
män. I en jämställd organisation ska fördelningen vara 
1,0 men inom Uddevalla kommun är den 0,94, dvs 
något lägre än önskvärt.
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Personalstruktur
Under 2020 ökade antalet tillsvidareanställda med 15 
årsmedarbetare och uppgår till 4 895 tillsvidarean-
ställda vid årets slut. Personalomsättningen minskade 
med 1,39 % medan sjukfrånvaron ökade till följd av 
pandemin. Därutöver hade kommunen 464 visstidsan-
ställda medarbetare och 135 anställda på BEA-avtal. 
Anledningen till visstidsanställningar är oftast vikariat 
på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighets-
kraven som är nödvändiga för att få en tillsvidarean-
ställning, inte är uppfyllda. 
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Personalomsättning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 376 personer som slutade 
sin tillsvidareanställning under 2020 avgick 116 
anställda med ålderspension. Om man bortser från de 
som pensionerades var det 5,35 % av den tillsvidare-
anställda personalen som slutade 2020. Motsvarande 
siffra var 7 % 2019. 

För att möta framtida utmaningar med kompetens-
försörjning har kommunen tagit fram en strategisk 
kompetensförsörjningsstrategi ”Det livslånga lärandet 
1 - 70 år för medborgare, medarbetare och elever”. En 
del i strategin är att arbeta kommunövergripande och 
gemensamt med både kort- och långsiktiga aktivite-
ter för att säkra kommunens kompetensförsörjning.  
Arbetet syftar till att skapa och bevara varumärket 
Uddevalla - en attraktiv arbetsgivare.

Sjukfrånvaro i följd av pandemin 
Den totala sjukfrånvaron har succesivt ökat under 
2020 och uppgår till 10,4 %. Ökningen har skett för 
både korttid- och långtidssjukfrånvaro. Korttidsjuk-
frånvaro bland medarbetarna i Uddevalla kommun har 
fortsatt öka under hela året som en effekt av Coro-
napandemin. Alla förvaltningar har sett en ökning 
av korttidssjukfrånvaro men ökningen skiljer sig åt 
mellan förvaltningarna. Korttidsfrånvaron har varierat 
under året, med en topp i mars/april, ytterligare en 
topp i augusti/september samt en ökning fr o m okto-
ber. Detta speglar pandemins variation i smittspridning 
över året, men även till viss del tidigare års säsongs-
variation.

På förvaltningar där medarbetare i högre grad 
kunnat arbeta hemifrån har korttidsjukfrånvaro ökat 
något mindre än på de förvaltningar där större antalet 
anställda arbetar operativt i verksamheterna och 
istället får sjukanmäla sig även vid lättare symtom. 
Den snabba omställningen i arbetssätt och införandet 
av digitala lösningar har haft positiva effekter för att 
bromsa den snabbt ökande korttidsjukfrånvaron och 
hålla den i en marginell ökning. Förebyggande insatser 
och aktiviteter pågår i samtliga förvaltningar.

Arbetsmiljö
Under 2020 har Uddevalla kommun påbörjat imple-
menteringen av det kommungemensamma årshjulet 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga 
verksamheter har nu tillgång till att rapportera tillbud/
arbetsskador digitalt. Under perioden genomför-
des den första pulsade undersökningen digitalt och 
verksamheterna arbetade med resultatet utifrån den 
framtagna rutinen.  

Under året har även det nya samverkansavtalet 
lanserats med syftet att nå ett ökat medarbetarenga-
gemang och en utökad delaktighet i verksamhetens 
utveckling. Genom ett tillitsbaserat ledarskap ska både 
medarbetare och fackliga samverkansparter involveras 
tidigt i beslutsprocesserna så att de bästa besluten tas. 

Positivt och engagerat under pandemin
I september genomförde Uddevalla kommun en 
medarbetarundersökning med ett positivt resultat som 
visar att medarbetare i Uddevalla kommun upplever 
deras arbetsuppgifter som meningsfulla, att arbets-
givaren har stor tillit till medarbetaren och ger dem 
förutsättningar att ta ansvar i 
deras arbete. Även förtroendet 
för närmaste chef får ett högt 
resultat, 72 av 100 poäng.  

Måluppföljning, möteskul-
tur samt återkoppling är några 
delar som arbetsgivaren kan 
arbeta med för att nå ett högre 
resultat nästa år. 

Hållbart medarbetarengagemang
En del i medarbetarundersökningen är mätningen av 
ett “Hållbart medarbetarengagemang” (HME). Indexet 
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 
på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Håll-
bart medarbetarengagemang och tre delindex; Motiva-
tion, Ledarskap och Styrning. Uddevalla kommuns 
index ligger på 78 poäng, genomsnittet för Sveriges 
kommuner är 79.
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ANSTÄLLDA 2020 2019 2018 2017 2016

Antal tillsvidareanställda 4 895 4 880 4 796 4 645 4 486

- varav kvinnor (%) 77,3 78 79,1 79,6 79,1

- varav män (%) 22,6 22 20,9 20,4 20,1

Antal tidsbegränsat anställda (med månadslön) 597 574 774 814 807

Totalt antal anställda 5 492 5 454 5 570 5 459 5 282

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim) 4 656 4 739 4 875 4 798 4 625

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 74 72 73,2 70,4 65,9

Heltidsanställda män i % av samtliga män 84,4 83 85,9 81,5 80,1

SJUKFRÅNVARO

Andel friska, noll sjukdagar under året 28,5 34,6 36,1 38,7 39,5

Total sjukfrånvaro (dagar) 38,1 30,4 27,6 27,3 28,3

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid (%) 10,4 8,3 7,6 7,5 7,8

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 5,3 3,7 3,7 3,6 3,5

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5,1 4,6 3,8 3,9 4,3

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%) 59 55,1 50,9 52,3 55,2

- varav kvinnor (%) 11,35 9,3 8,3 8,3 8,6

- varav män (%) 6,42 5,2 5,2 4,9 5,1

- varav anställda 29 år och yngre (%) 10,8 7,5 7 7,3 7,4

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%) 9,9 7,7 6,7 6,6 6,9

- varav anställda 50 år och äldre (%) 10,9 9,2 8,5 8,4 8,7

Skalbankarna med skalbanksmuséet
Foto: Maria Rasmusson
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kommunens förväntade utveckling inom de närmaste 
åren beskrivs i kommunens flerårsplan 2021-2023 som 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2020. 

Skatteintäkterna förväntas framöver åter öka efter 
2020 års minskning, en minskning av skatteintäkterna 
jämfört med tidigare år är väldigt ovanligt för Udde-
valla kommun. 

Investeringsvolymen kommande år är hög, högre 
än det finansiella målet kring självfinansieringsgrad. 
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan 
nämnas nya brandstationer i Uddevalla och Ljungski-
le, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och 
förskolor, gruppbostäder LSS, nytt badhus, upprust-
ning av centrum samt åtgärder för översvämnings-
skydd. 

Träbåtar Gustafsberg
Foto: Maria Rasmusson
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RESULTATRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2 2 132 2 107 925 900

Verksamhetens kostnader 3 -5 111 -5 044 -4 298 -4 212

Avskrivningar 11,12 -361 -332 -120 -110

Jämförelsestörande poster 4 -113 -69 -109 -68

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 453 -3 338 -3 602 -3 490

Skatteintäkter 5 2 673 2 675 2 673 2 675

Generella statsbidrag och utjämning 6 991 809 991 809

VERKSAMHETENS RESULTAT 211 146 62 -6

Finansiella intäkter 7 5 8 63 69

Finansiella kostnader 8 -56 -55 -54 -53

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 160 99 71 10

Extraordinära poster - -

ÅRETS  RESULTAT 160 99 71 10
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BALANSRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 8 6 1 1

Materiella anläggningstillgångar 12

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 949 6 434 2 369 1 828

Maskiner och inventarier 564 392 151 131

Pågående  arbete 360 656 130 497

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 13 41 32 78 71

Långfristiga fordringar 14 7 9 3 154 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 11 13 - -

Summa anläggningstillgångar 7 940 7 542 5 883 5 766

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och Exploateringsområden 15 99 94 27 49

Kortfristiga fordringar 16 430 473 239 212

Kassa och bank 17 64 37 35 26

Summa omsättningstillgångar 593 604 301 287

SUMMA TILLGÅNGAR 8 542 8 155 6 193 6 062

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER
Eget kapital 18

Balanserat eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Årets resultat 160 99 71 10

Summa eget kapital 2 656 2 496 1 765 1 694

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 45 54 39 45

Uppskjuten skatteskuld 179 165 - -

Övriga avsättningar  20 57 59 48 52

Summa avsättningar 281 278 87 97

Skulder

Långfristiga skulder 21 4 531 4 296 3 606 3 504

Kortfristiga skulder 22 1 074 1 085 735 767

Summa skulder 5 605 5 381 4 341 4 271

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 542 8 155 6 193 6 062

Ställda säkerheter 23 0 0 - -

Ansvarsförbindelser 24 866 965 1 207 1 328
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 160 99 71 10

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 252 395 118 150

Övriga likviditetspåverkande poster 10 -5 -5 -5 -5

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 407 489 184 155

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av finansiell leasing 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager -5 3 23 15

Förändring av kortfristiga fordringar 43 -28 -26 12

Förändring av kortfristiga skulder -11 82 -32 53

Kassaflöde från den löpande verksamheten 434 546 149 235

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar 0 -4 0 0

Inköp av materiella tillgångar -647 -963 -319 -526

Avyttrade materiella tillgångar 6 2 2 1

Inköp av finansiella tillgångar -1 0 -1 0

Avyttrade finansiella tillgångar - 1 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -642 -964 -318 -525

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning

Återbetald långfristig utlåning 2 0 82 0

Långfristig utlåning 0 1 0 -86

Upplåning

Långfristig upplåning 700 1 200 700 1 200

Amortering -600 -900 -600 -900

Förändrad skuld finansiell leasing 91 -23 0 0

Förändrad skuld anslutningsavgifter 45 49 - -

Förändring av övriga långfristiga skulder -2 11 -3 2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 236 338 179 216

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 -1 -1 -1

ÅRETS KASSAFLÖDE 27 -81 9 -75

Likvida medel vid årets början 37 118 26 101

Likvida medel vid årets slut 64 37 35 26

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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Avskrivningar
Avskrivningar görs planenligt fr.o.m. den månad som 
tillgången tas i bruk. Anläggningstillgångar skrivs av 
utifrån linjär nominell metod, dvs. lika stora nominella 
belopp per år. Komponentavskrivning tillämpas fr. o m 
2017. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstiderna har fastställts med en egen 
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I 
huvudsak används följande avskrivningstider:

År  Anläggningstyp
3–15  System/programvara
5–20  Maskiner
5–20  Övriga inventarier
10–50  Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering 
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp 
(23 250 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror, 
arrenden och koncerninterna poster som periodiseras 
oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen 
rad i resultaträkningen om de är sällan förekom-
mande, har betydelse för en jämförelse och uppgår till 
väsentligt belopp. Riktpunkt för väsentligt belopp är 
10 mkr för aktuellt år eller jämförelseår. Uppkomna 
realisationsvinster/-förluster vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar redovisas alltid som jämförelsestö-
rande poster.

Poster med naturligt samband till tidigare redovi-
sade jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet 
(10 mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.

Immateriella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om an-
skaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 250 
kr). För egenutvecklade tillgångar såsom exempelvis 
IT-system är det endast licensavgift som betraktas som 
anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om anskaff-
ningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 650 kr). 

Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras fr o m räken-
skapsåret 2019 av Lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), vilken ersätter tidigare 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Som 
normgivare för den kommunala redovisningen fungerar 
de rekommendationer och anvisningar som Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) ger ut. De kommunägda 
bolagen och stiftelserna följer Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning K3 med undantag 
av Gustafsbergsstiftelsen som tillämpar Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Kommunen har under året gjort en ytterligare anpass-
ning av redovisningen till ny LKBR genom att redo-
visa pensionsförpliktelsen för de förtroendevalda som 
en finansiell anläggningstillgång då lösningen av den 
s.k. direktpensionen är i form av en kapitalförsäkring 
och ingen pensionsförsäkring. 

I övrigt har ingen förändring av redovisningsprinci-
per skett under räkenskapsåret.

Tillämpade Redovisningsprinciper
Kommunen
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med vissa 
nedan redovisade undantag. Här kommenteras 
också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper 
som kan vara intressanta utifrån den kommunala 
särarten.

Undantag
Rekommendation R14 Drift och investeringsredovis-
ning har inte tillämpats fullt ut. Budgetbeloppen för 
investeringsredovisningen har inte helt räknats om uti-
från förändrade redovisningsprinciper i samband med 
ny LKBR. Påverkar indirekt även budgetbeloppen för 
driftredovisningen. Beloppen har inte ansetts vara vä-
sentliga att ta fram i förhållande till den administrativa 
resursåtgången. 

Kommunens lokalhyresavtal har inte klassificerats 
utifrån R5 Leasing. Sannolikt finns det ett mindre an-
tal som borde redovisats som finansiella leasingavtal 
och inte operationella. Det är oklart vilket värde dessa 
uppgår till men bedömningen är att de inte uppgår till 
ett väsentligt värde.

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
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Gränsvärde för aktivering av tillgång vid kompo-
nentutbyte (planerat underhåll) är 350 tkr och gräns-
värde för utrangering av komponent är 250 tkr i 
restvärde. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. 

Anläggningstillgångar såsom större anläggningar, 
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar är kom-
ponentindelade. För gator och vägar sker komponent-
indelningen successivt från 2017 i samband med att 
nya komponenter byts ut allt eftersom.

Samtliga lånekostnader belastar resultatet för den 
period de hänför sig till. 

Exploateringsredovisning
Exploateringar som är avsedda för försäljning bokförs 
som en omsättningstillgång på balansräkningen. De 
exploateringsområden som kommunen ska behålla 
aktiveras som en anläggningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i kommunala bolag, andelar i föreningar, 
grundfondskapital i bostadsstiftelser, bostadsrätter 
samt en kapitalförsäkring för förtroendevaldas pen-
sionsförpliktelse. Andelen i Kommuninvest ekono-
misk förening består av ursprungligt insatskapital, 
särskild insats inklusive insatsemission.

Leasing
Vanligaste formen av leasing av maskiner och inven-
tarier avser fordon, huvuddelen av dessa avtal har en 
löptid som inte överstiger 3 år. Ett antal fordonsavtal, 
som har en avtalstid som överstiger 3 år redovisas som 
finansiell leasing (36 fordon 2020).  Resultatpåverkan 
har schablonberäknats då beloppets påverkan på re-
sultaträkning bedöms som icke väsentlig. I övrigt har 
kommunen inga nu klassificerade avtal som samman-
taget utgör väsentligt värde för maskiner och inven-
tarier eller för hyra av fastighet som i allt väsentligt 
uppfyller kriterierna för finansiell leasing.  

Leasingavgiften för operationella leasingavtalen 
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 2 redovisas upp-
lysningar om framtida hyra/minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal.

Bidrag till infrastruktur
Bidrag som ges till staten och uppfyller kraven enligt 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter re-
dovisas som tillgång i balansräkningen. Upplösningen 
av bidraget sker utifrån jämförbar nyttjandetid för 
egna anläggningstillgångar dock max på 25 år.

Pensionsskuld
Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett 
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensio-
ner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild 
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före 
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans 
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens rikt-
linjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av 
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad 
minskar också ansvarsförbindelsen. 

Det samlade pensionsåtagandet framgår i förvalt-
ningsberättelsen. Pensionsförpliktelserna är beräk-
nade utifrån beräkningsmodellen RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld).

Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning)
Kommunens redovisningsprinciper ska så långt som 
möjligt tillämpas även av dotterföretagen. Genom 
att olikartade verksamheter ingår måste i vissa fall 
avsteg göras från enhetliga redovisningsprinciper. 
Bland annat tillämpas inte samma värderings- och 
avskrivningsprinciper i dotterföretagen som i kommu-
nen. Principer för pensionsredovisning är annorlunda. 
Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dot-
terföretagen (ej Gustafsbergsstiftelsen).

Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar 
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i 
pensionsredovisningen och avseende komponentindel-
ning gjorts i den sammanställda redovisningen.  

Metod
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, 
dvs. förvärvat eget kapital i respektive dotterföretag 
elimineras och enbart ägda andelar av dotterbolagens 
tillgångar och skulder respektive intäkter och kost-
nader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt 
R16). Koncerninterna tillgångar och skulder respek-
tive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen omfattar kom-
munkoncernens samtliga företag där kommunen har 
minst 20 % ägarandel. De företag som därmed undan-
tas är av obetydlig omfattning enligt R 16 Samman-
ställda räkenskaper. Underkoncerner tas in i sin helhet 
för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB), Bostadsstif-
telsen Uddevallahem och för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av organisations-
schema på sid 10.

Uddevalla Omnibus AB har under året förvärvat 
Lysekils Busstrafik AB. I övrigt har inga förändringar i 
koncernen skett under året.
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Belopp i mkr (om inte annat anges)

Not 2 Verksamhetens intäkter Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Försäljningsintäkter 690 761 12 21

Taxor och avgifter 224 222 149 152

Hyror och arrenden 452 446 103 106

Bidrag från staten 375 343 373 343

EU bidrag 1 1 1 1

Övriga bidrag 61 58 44 35

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 238 214 193 198

Försäljning av exploateringsfastigheter 39 35 39 35

Övriga verksamhetsintäkter 52 27 11 9

Summa verksamhetens intäkter 2 132 2 107 925 900

Not 3 Verksamhetens kostnader Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Personalkostnader -3 269 -3 203 -2 896 -2 831

Lokal- och fastighetskostnader -280 -271 -272 -251

Bidrag och transfereringar -150 -150 -150 -150

Köp av verksamhet -506 -542 -545 -557

Inköp av material m.m. -383 -387 -187 -161

Bolagsskatt -15 -26 - -

Övriga verksamhetskostnader -508 -465 -248 -262

Summa verksamhetens kostnader -5 111 -5 044 -4 298 -4 212

Operationella leasingavtal, framtida minimeleaseavg. Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 18 17 11 10

Senare än ett år men inom fem år 14 24 3 7

Senare än fem år 0 0 0 0

Summa operat. leasingavtal, framtida minimeleaseavg. 32 41 14 17

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsent-
liga finansiella leasingavtal som materiella anlägg-
ningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 12 
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida 
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansiella dokument
Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
swappar som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt, se not 8 och not 21.

Särredovisning
Följande särredovisningar har upprättats inom kom-
munkoncernen: 
• Särredovisning har upprättats enligt ellagen 

(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263). De 
finns tillgängliga hos Uddevalla Energi tel: 0522-
58 08 00 kundservice@uddevallaenergi.se

• Särredovisning har upprättats enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) och finns 
tillgänglig hos Västvatten AB tel: 0522-63 88 00 
info@vastvatten.se
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Not 3 Verksamhetens kostnader fortsättning
Operationella leasingavtal, framtida hyror Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Framtida hyror förfaller enligt följande:

Inom ett år 37 61 65 91

Senare än ett år men inom fem år 100 93 179 177

Senare än fem år 13 22 312 334

Summa operationella leasingavtal, framtida hyror 150 176 556 602

Not 4 Jämförelsestörande poster Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Jämförelsestörande intäkter:

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2 2 2 1

Jämförelsestörande kostnader:

Reaförlust vid försäljning/utrangering av 
anläggningstillgångar -15 -44 -11 -42

Inlösen av pensionsskuld -100 - -100 -

Rättelse av fel retroaktiva premier KPA - -41 - -41

Rättelse av fel schablonbidrag flyktingar - 14 - 14

Summa jämförelsestörande poster -113 -69 -109 -68

Not 5 Skatteintäkter Kommun 2020 Kommun 2019

Preliminär kommunalskatt 2 727 2 698

Preliminär slutavräkning innevarande år -40 -24

Slutavräkningsdifferens föregående år -14 1

Summa skatteintäkter 2 673 2 675

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2020 Kommun 2019

Inkomstutjämningsbidrag 555 530

Kommunal fastighetsavgift 115 110

Bidrag för LSS-utjämning 88 87

Kostnadsutjämningsbidrag 55 17

Regleringsbidrag 58 39

Övriga bidrag 120 26

Summa generella statsbidrag och utjämning 991 809

Varav stöd för att stärka välfärden (Coronapengar) 106 -

Varav tillfälligt stöd under 2015-2020 med anledning av ökat flyktingmottagande 14 26
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Not 7 Finansiella intäkter Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utdelningar på aktier och andelar 2 6 2 6

Ränteintäkter 3 2 61 63

Summa finansiella intäkter 5 8 63 69

Not 8 Finansiella kostnader Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Räntekostnader -53 -52 -53 -52

Ränta på pensionsavsättning -1 -1 -1 -1

Övriga finansiella kostnader -2 -2 0 0

Summa finansiella kostnader -56 -55 -54 -53

Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

inklusive derivat 1,44 1,57 1,47 1,57

exklusive derivat 0,56 0,57 0,57 0,57

Genomsnittlig räntebindningstid extern skuldportfölj (%) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

inklusive derivat (år) 2,85 3,20 2,92 3,20

exklusive derivat (år) 2,11 1,00 2,16 2,00

Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande 
poster   Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Av- och nedskrivningar 361 332 120 110

Reavinster -2 -1 -2 -1

Reaförluster och utrangeringar 15 44 11 43

Gjorda avsättningar 21 36 5 10

Återförda avsättningar -11 -5 -11 -1

Orealiserade kursförändringar (kapitalförsäkring) -3 0 -3 0

Justering för kostnader finansiell leasing -2 -1 -2 -1

Justering för förvärv av bolag -127 0 - -

Rättelse upplösning skuld schablonbidrag flyktingar 0 -14 0 -14

Upplösning av investeringsbidrag, förändrad 
redovisningsprincip 0 4 0 4

Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 252 395 118 150

Not 10 Övriga likviditetspåverkande poster Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utbetalning av avsättningar -4 -5 -4 -5

Utbetalningar från kapitalförsäkring -1 0 -1 0

Summa övriga likviditetspåverkande poster -5 -5 -5 -5

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  47

EKONOMISK REDOVISNING  |  NOTER



Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser, servitut Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 21 17 15 14

Inköp 4 4 0 0

Försäljningar/utrangeringar -3 0 -3 0

Överföringar 0 0 0 1

Utgående anskaffningsvärde 22 21 12 15

Ingående av- och nedskrivningar 15 13 14 12

Försäljningar/utrangeringar -3 0 -3 0

Överföringar 2 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 0 2 0 2

Utgående av- och nedskrivningar 14 15 11 14

Utgående restvärde 8 6 1 1

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9 år 9 år 7 år 7 år

Linjär avskrivning tillämpas för programvarulicenser. För servitut görs ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte 
in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar. Kommunens immateriella tillgångar avser 
endast förvärvade tillgångar.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 10 538 9 754 3 440 3 245

Inköp 98 56 27 7

Försäljningar/utrangeringar -11 -27 -2 -2

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Överföringar 700 755 605 190

Utgående anskaffningsvärde 11 325 10 538 4 070 3 440

Ingående av- och nedskrivningar 4 104 3 863 1 612 1 530

Försäljningar/utrangeringar -9 -22 -2 0

Förvärvade ackumulerade avskrivningar 2 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 279 263 91 82

Utgående av- och nedskrivningar 4 376 4 104 1 701 1 612

Utgående restvärde 6 949 6 434 2 369 1 828

Genomsnittlig nyttjandeperiod 37 år 37 år 35 år 35 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värde, t.ex. mark, görs 
ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för byggnader och 
tekniska anläggningar.
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning
Maskiner och inventarier Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 958 833 388 362

Inköp 243 129 36 27

Försäljningar/utrangeringar -113 -13 -89 0

Överföringar 12 13 7 3

Justering förändrade redovisningsprinciper LKBR 0 -4 0 -4

Utgående anskaffningsvärde 1 100 958 342 388

Ingående av- och nedskrivningar 570 521 261 239

Försäljningar/utrangeringar -105 -15 -89 -1

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 79 68 27 27

Justering förändrade redovisningsprinciper LKBR 0 -4 0 -4

Utgående av- och nedskrivningar 544 570 199 261

Utgående restvärde 556 388 143 127

Genomsnittlig nyttjandeperiod 13 år 13 år 9 år 9 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Fiansiell leasing Kommun 2020 Kommun 2019

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 8 4

Framtida finansiella kostnader 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 8 4

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom ett år 2 1

Senare än ett år men inom fem år 6 3

Senare än fem år 0 0

Summa finansiella leasingavtal 8 4

Utöver kommunens finansiella leasingavtal på 16 bilar så finns det i kommunkoncernen finansiella leasingavtal på Kraftvärmever-
ket Lillesjö och fordon hos Räddningstjänsförbundet Mitt bohuslän samt fordon hos Uddevalla Omnibus. 

Pågående arbete Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 656 688 497 239

Inköp 430 601 253 492

Försäljning/utrangeringar -10 -41 -10 -40

Överföringar -716 -592 -610 -194

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 360 656 130 497

Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar, utgående restvärde Kommun 2020 Kommun 2019

Markreserv 77 70

Verksamhetsfastigheter 1 666 1 210

Fastigheter för affärsverksamhet 27 29

Publika fastigheter (gator, vägar o parker) 508 431

Fastigheter för annan verksamhet (tomträttsmark, kommersiella fastigheter) 91 88

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 369 1 828
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Not 13 Värdepapper, andelar och 
bostadsrätter Bokfört värde

Aktier Org.nr Antal Koncern Kommun

Uddevalla Utvecklings AB (100 %) 556046-3506 26 000 - 20,000

Uddevalla Vatten AB (100 %) 556901-9655 10 000 - 10,000

Fyrstads Flygplats AB (16 %) 556234-4373 960 1,211 1,211

Mediapoolen VG AB (16,7 %) 556601-4741 500 0,250 0,250

Regionteater Väst AB (9 %) 556609-7837 405 0,405 0,405

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (2 %) 516406-0294 1 336 2,005 2,005

Inera AB 556559-4230 5 0,043 0,043

Bivab (tidigare Buss i Väst AB) (24,67 %) 556446-9343 375 3,519 -

Summa aktier 7,433 33,914

Andelar Antal Koncern Kommun

Kommuninvest ekonomisk förening* - 27,931 27,931

Tolkförmedling i Väst - 0,000 0,000

Föreningen Sportstugan 1 700 0,015 0,015

Föreningen Folkets hus 500 0,005 0,005

Summa andelar 27,951 27,951

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser ursprungligt insatskapital, särskild insats inklusive insatsemission.

Övrigt Koncern Kommun

Husbyggnadsvaror HVB-förening 0,080 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav (Uddevalla Energi AB) 0,167 -

Bostadsrätter 5,589 5,589

Grundfondskapital - 10,831

Summa övrigt 5,836 16,420

Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter Koncern Kommun

Summa 41,220 78,285

Not 14 Långfristiga fordringar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utlämnade lån, koncernföretag - - 3 149 3 232

Utlämnade lån, övriga 0 6 0 6

Övriga fordringar 7 3 5 0

Summa långfristiga fordringar 7 9 3 154 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 10,3 (12,1) mkr avser en räntetaksförsäkring tecknad av Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem för att minska ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3 % och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 
2027. 
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Not 15 Exploateringområden  
och förråd/lager Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Pågående exploateringar 23 42 23 42

Lager tomtmark 4 7 4 7

Material och produktionsförråd 72 45 0 0

Summa exploateringsområden och förråd/lager 99 94 27 49

Specifikation av pågående exploateringar, kommunen IB 2020 Årets utg./ink. UB 2020

Bostadsmark under exploatering

Sundstrand Etapp 2 16 -14 2

Sundskogen Etapp 1               3 -3 0

Sunningebergen 7 0 7

Område vid Skarsjövallen 6 0 6

Rotviksbro                  1 0 1

Fasseröd 1 0 1

Söderskolan 2 -2 0

Övriga mindre exploateringar 2 -1 1

Delsumma 38 -20 18

Industrimark under exploatering

Frölandshamn, industriområde 2 1 3

Björbäck 8 1 0 1

Handelsområde sydöst Torp 1 0 1

Övriga mindre exploateringar 0 0 0

Delsumma 4 1 5

Summa pågående exploateringsprojekt 42 -19 23

Specifikation av tomtlager, kommunen IB 2020
Årets försäljn./

nedskrivning UB 2020

Tomtmark industrier 7 -3 4

Summa tomtlager 7 -3 4

Not 16 Kortfristiga fordringar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Kundfordringar 151 203 21 19

Interimsfordringar* 119 127 79 72

Fordran på staten 130 119 130 118

Övriga kortfristiga fordringar 30 24 9 3

Summa kortfristiga fordringar 430 473 239 212

*Varav fordran på Migrationsverket - -
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Not 17 Kassa och bank
Utnyttjade checkkrediter tas upp bland kortfristiga skulder. Kommunens beviljade checkkredit uppgår till 300 (300) mkr, varav 
utnyttjat 0 (0) mkr.

Not 18 Förändring eget kapital Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 2 496 2 447 1 694 1 735

Justeringar ändrade redovisningsprinciper enligt LKBR

Återföring finansiella anläggningstillgångar Kommuninvest - -27 - -27

Återföring immateriella och materiella 
anläggningstillgångar - -28 - -28

Återföring omsättningstillgång exploatering - -1 - -1

Återföring investeringsbidrag - 5 - 5

Avrundning - 1 - 0

Justerat ingående eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Årets resultat, enl. fastställd resultaträkning 160 99 71 10

Summa enligt fastställd Årsredovisning 2 656 2 496 1 765 1 694

Not 19 Avsättningar för pensioner Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt* 44 53 39 45

Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld 1 1 - -

Summa avsättning för pensioner 45 54 39 45

* Avser beräknade förmåner från flera över tiden gällande pensionsavtal. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och 
belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under förvaltningsberättelsen , sid 14.

Specifikation Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 45 47

Nya förpliktelser under året:

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats - 0

- Ränte- och basbeloppsuppräkning - 1

- Sänkning av diskonteringsränta - 0

- Nya efterlevandepensioner - 0

- Övrigt -1 3

Pensionsutbetalningar -5 -6

Utågende avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 39 45

Aktualiseringsgrad 98% 98%
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Not 20 Övriga avsättningar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående avsättning tippområde 5 7 - -

Årets avsättning 3 - - -

Årets uttag 0 -2 - -

Utgående avsättning tippområde 8 5 - -

Ingående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 0 8 0

Årets avsättning - 9 - 9

Årets uttag 0 -1 0 -1

Utgående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 8 8 8

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 15 15 15 15

Årets avsättning - - -

Årets uttag -1 0 -1 0

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 14 15 14 15

Ingående avsättning hamnåtgärder 28 32 28 32

Årets avsättning - -

Årets uttag -3 -4 -3 -4

Utgående avsättning hamnåtgärder 25 28 25 28

Övriga avsättningar 2 3 1 1

Summa övriga avsättningar 57 59 48 52

Avsättning för tippområde avser Havskurens avfallsanläggning tillhörande Uddevalla Energi AB.  Sluttäckningen av deponin är 
avslutad och kvarstående avsättning avser framtida kostnader för återställningsarbeten enligt ny utredning gjord under året. 

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur avser anläggande av gång-och cykelväg mellan Ammenäs och Sund i anslutning till 
väg 679 som planeras vara färdig under 2022. Finns redovisad som tillgång under rubriken Bidrag till infrastruktur. 

Avsättning för Torp östra utgörs av beräknade utgifter för åtagande, via exploateringsavtal, att anlägga en ny gång och 
cykelbana.

Avsättning för hamnåtgärder avser kommunens åtagande för att kunna fullfölja arrendeavtal med fyra utomstående företag 
verksamma inom kommunens hamnområde. 

Övriga avsättningar avser återställningskostnader för moduler (Norrskolan och Linneaskolan) Avtalstiden för modulerna är 24 
månader med möjlighet till förlängning.  Övrig avsättning koncernen 2020 och 2019 gäller Uddevalla Vatten AB och omfattar 
ett befarat skadestånd i samband med översvämningar 2016.
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Not 21 Långfristiga skulder
Låneskuld Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående låneskuld 3 534 3 234 3 450 3 150

Nyupplåning under året 700 1 200 700 1 200

Årets amorteringar -600 -900 -600 -900

Delsumma 3 634 3 534 3 550 3 450

Varav kort del av lång skuld 0 - -

Långfristig skuld finansiell leasing 355 264 8 4

Förutbetalda anslutningsavgifter * 391 359 - -

Investeringsfond VA 107 94 - -

Förutbetalda investeringsbidrag ** 43 42 43 42

Övriga långfristiga skulder 1 3 5 8

Summa långfristiga skulder 4 531 4 296 3 606 3 504

* Upplösningstiden för anslutningsavgifterna är 75 år hos Uddevalla Vatten och 25 år hos Uddevalla Energi (elnät).

** Genomsnittlig upplösningtid av skuld för förutbetalda investeringsbidrag är 34 år.

Kreditgivare Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Kommuninvest 3 634 3 534 3 550 3 450

Summa kreditgivare 3 634 3 534 3 550 3 450

Derivat, nominella värden Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

SEB 400 620 400 620

Nordea 730 730 730 730

Handelsbanken - - - -

Summa derivat, nominella värden 1 130 1 350 1 130 1 350

Derivat undervärde (mkr) -65 -87 -65 -87

Räntebindningstider (inkl. derivat) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

0 - 12 mån 304 654 220 570

1 år - 3 år 1 530 830 1 530 830

3 år - 5 år 1 500 1 650 1 500 1 650

5 år och mer 300 400 300 400

Summa räntebindningstider 3 634 3 534 3 550 3 450

Kapitalbindningstid (inkl. derivat) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

0 - 12 mån 734 684 650 600

1 år - 5 år 2 600 2 650 2 600 2 650

5 år och mer 300 200 300 200

Summa kapitalbindningstid 3 634 3 534 3 550 3 450
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Not 22 Kortfristiga skulder Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Leverantörsskulder 211 303 106 203

Upplupna löner och semesterlöner 189 177 155 143

Arbetsgivaravgifter och skatt 180 174 165 146

Upplupna pensionskostnader 109 120 107 118

Interimsskulder 188 168 110 119

Skulder till kreditinstitut 44 29 4 6

Skuld koncernkonto 2 0 2 2

Förutbetalda skatteintäkter 78 26 78 26

Övriga kortfristiga skulder 73 88 8 4

Summa kortfristiga skulder 1 074 1 085 735 767

Not 23 Ställda säkerheter
Avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus med 0,3 (0,1) mkr för upptagna lån.

Not 24 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) 
intjänade före 1998 957 996 957 996

Nya förpliktelser under året: 

aktualisering - 0 - 0

ränteuppräkning - 6 - 6

basbeloppsuppräkning - 22 - 22

övrig post 61 -10 61 -10

Pensionsutbetalningar -58 -57 -58 -57

Förpliktelse minskad genom försäkring* -101 0 -101 0

Utgående pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt), 
intjänade före 1998

859 957 859 957

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

*Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts via försäkringslösning. Årets belopp uppgår till 101 mkr inkl. 
ssk löneskatt. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under 
förvaltningsberättelsen , sid 14. 

Pensionsutfästelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Pensionsutfästelser (inklusive löneskatt), 
kommunala bolag med flera* 1 1 1 1

Summa pensionsutfästelser 1 1 1 1

* Utfästelsen omfattar 2 kommunala bolag både 2020 och 2019. Beräkningen görs av KPA.
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Not 24 Ansvarsförbindelser, fortsättning
Borgensförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Uddevalla Energi AB (koncernen) - - 257 280

Uddevalla Utvecklings AB - - 84 84

Uddevalla Omnibus AB - - - -

Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 0 0

Övriga företag/stiftelser 1 1 1 1

Föreningar m.m. 5 5 5 5

Summa borgensförbindelser 6 6 347 370

Övriga ansvarsförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Övrigt 0 1 0 0

Summa övriga ansvarsförbindelser 0 1 0 0

Summa ansvarsförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Summa 866 965 1 207 1 328

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemmarnas respektive insatska-
pital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Uddevalla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mkr 
och totala tillgångar till 525 483 mkr. Uddevalla kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 000 mkr 
(0,8 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
4 171 mkr (0,8 %).

Belopp i tkr

Not 25 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Kostnader för räkenskapsrevision Kommun 2020 Kommun 2019

Sakkunnigt biträde 125 120

Förtroendevalda revisorer 130 150

Summa upplysning om kostnader för räkenskapsrevision 255 270
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Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen

Belopp i tkr Aktieägartillskott Koncernbidrag Försäljning

Enhet Givna/Mottagna Givna/Mottagna Intäkter/Kostnader

Kommunen 20 034 156 883

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 7 350 7 850 922 478

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 7 850 95 430 12 252

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 12 6 770

• Uddevalla Turism AB 5 900 1 263

• Uddevalla Omnibus AB 1 450 1 501 1 382

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 84 808 60 290

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 42 976 54 856

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 30 2 134

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 8 455 4 138

Gustafsbergsstiftelsen 548 428

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 50 982 4 824

Summa 0 0 15 200 15 200 305 698 305 698

Belopp i tkr Lån Räntor Borgensavgifter

Enhet Givare/Mottagare Intäkter/Kostnader Intäkter/Kostnader

Kommunen 3 147 249 59 882 111 1 029

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 24 676 386 25

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 510 637 10 453 1 004

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 69 054 1 224

• Uddevalla Turism AB 2 235 39

• Uddevalla Omnibus AB 94 106 101 1 564

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 615 944 10 9 281

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 1 522 845 30 552

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 55 735 1 183

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 248 963 5 104

Gustafsbergsstiftelsen 3 054 96

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %)

Summa 3 147 249 3 147 249 59 993 59 993 1 029 1 029
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i mkr 2020 2019

Resultat Budget Avvikelse Resultat

Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige, revision 0,0 -9,2 -9,2 -11,1 1,9 0,2 -10,4 -10,2

Kommunstyrelse 138,3 -448,9 -310,6 -334,3 23,7 151,5 -388,0 -236,5

Barn och utbildningsnämnd 450,8 -1 964,1 -1 513,3 -1 537,4 24,1 425,1 -1 899,1 -1 474,0

Socialnämnd 289,6 -1 663,7 -1 374,1 -1 413,5 39,4 258,8 -1 664,4 -1 405,6

Samhällsbyggnadsnämnd 725,7 -837,2 -111,5 -117,0 5,5 705,3 -823,7 -118,4

Kultur och fritidsnämnd 18,8 -165,8 -147,0 -145,9 -1,1 24,4 -164,4 -140,0

Valnämnd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 1,2 -2,5 -1,3

Summa nämnder/styrelser 1 623,2 -5 089,0 -3 465,8 -3 559,3 93,5 1 566,5 -4 952,5 -3 386,0

Justeras för poster som ej är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen -698,0 791,2 93,2 139,3 -46,1 -666,2 740,7 74,5

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens kostnader 
enligt resultaträkning 925,2 -4 297,8 -3 372,6 -3 420,0 47,4 900,3 -4 211,8 -3 311,5

Driftredovisningen visar verksamheternas resursför-
brukning och avvikelser i förhållande till driftbudget. I 
nämnders/styrelsers redovisning ingår kommuninterna 
poster (se nedan). För kommentarer om avvikelser 
och om årets verksamheter hänvisas till nämndernas 
verksamhetsberättelser.

Driftbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag i form 
av s k kommunbidrag för att bedriva de verksamheter 
som nämnderna ansvarar för. Det innebär att kom-
munbidraget ska täcka de kostnader som återstår 
när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte 
täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Kommun-
fullmäktiges anslagsbindning sker på nämndsnivå för 
driftverksamheten. Kommunfullmäktige kan ange 
särskilda ändamål som vissa delar av kommunbidraget 
ska användas till. Nämnden fördelar kommunbidraget 
på sina verksamheter med iakttagande av kommun-
fullmäktiges beslut i flerårsplanen. Nämnden äger rätt 
att under löpande år göra omdispositioner mellan sina 
verksamheter under förutsättning att kommunfull-
mäktiges mål inte äventyras. Större förändringar eller 
avvikelser från vad kommunfullmäktige beslutat ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäk-
tige kan utifrån den ekonomiska utvecklingen under 
året besluta om tillfälliga större, generella restriktioner 
för samtliga nämnder i syfte att hålla den antagna 
budgeten. Tilläggsanslag under löpande år medges 
normalt endast för tillkommande lönekostnader pga. 
den årliga löneöversynen. Eventuellt behov av utökade 
ekonomiska resurser behandlas i det årliga arbetet 

med flerårsplanen. Nya behov som uppstår under året 
hanteras inom nämnden och inom det kommunbidrag 
som tilldelats. Kommunfullmäktige har inget anslag 
för oförutsedda behov.

Internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla 
respektive nämnds och verksamhets ekonomiska 
relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna 
och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det 
innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter 
och kostnader, som endast innehåller kommunexterna 
poster, har driftredovisningen påförts även kom-
muninterna poster, såsom köp och försäljning mellan 
nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen 
eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som kalkyl-
mässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader (po-pålägg), i form av 
arbetsgivaravgifter,  avtalsenliga försäkringar, 
avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras 
schablonmässigt till att uppgå till 39,20 % av 
lönekostnaden

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och 
ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna 
beräknas enligt rak nominell metod, vilket 
innebär att kostnaden består av linjär avskriv-
ning på anläggningstillgångarnas avskrivnings-
bara värde och ränta på tillgångarnas bokförda 
restvärde. Den internt beräknade räntan har 
satts till  1,5 %. För information om avskriv-
ningstider se not 1 Redovisningsprinciper. 
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DRIFTREDOVISNING
Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader

Kommunfullmäktige och revision

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Valnämnden

Summa nämnder/styrelser

INVESTERINGSREDOVISNING
Utgifter

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Summa nämnder 

TOTALA INVESTERINGAR

RESULTATRÄKNING
Kommunen

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Jämförelsestörande poster

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

VERKSAMHETENS RESULTAT

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH  SKULDER

Eget kapital

Avsättningar

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande varksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Bidrag från infrastruktur

ÅRETS KASSAFLÖDE

FLÖDESSCHEMA FÖR DRIFT OCH INVESTERINGAR

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kom-
munens olika verksamheter genom interndebitering 
är: 
• Hyreskostnader: Internhyran sätts till Samhälls-

byggnadsförvaltningens självkostnad grupperad 
på olika verksamhetsfastigheter med faställt 
enhetligt  kvm-pris per grupp med vissa undan-
tag. Outhyrda lokaler ingår ej utan kostnadsförs 
separat.

• Transport/bil: Debitering sker av samhällsbygg-
nadsförvaltningens självkostnad, beräknad på 
milkostnad för olika fordon.

• Kost: Debitering sker av kommunens produk-
tionskök till självkostnad, beräknad på por-
tionspris.

• IT-relaterade kostnader: Kostnader för egen 
drift av system samt tillgång till grundläggande 
programvaror fördelas utifrån gjorda beräk-
ningar. 

• Kostnader för egen anläggningspersonals  
(Byggservice) timkostnader beräknas på 
grundlön och fördelas på 1.600 timmar/år med 
administrationspåslag om 8 %. Debitering görs 
också i vissa fall för interna maskinkostnader, 
beräknade till maskinernas timkostnader.

DRIFTREDOVISNING, FLÖDESSCHEMA
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Avikelser mot budget
Investeringsbudgetens avvikelse beror dels på att tidplanen 
för följande större projekt har senarelagts; Framtidens bad 
(87,4 mkr) och till- och ombyggnad av Ramnerödsskolan 
(51,8 mkr). Nerläggning av projektet för Tillfälligt bad under 
byggnation av Framtidens bad (i samband med att ny sim-
hall planeras vid rimnersvallen med start 2021) ger även den 
en avvikelse mot budget (30 mkr). 

Nybyggnation av Blekets förskola har stoppats då förut-
sättningar för genomförande saknas och ger därmed en 
avvikelse mot budget (16 mkr). Övriga större avvikelser för 
byggnation av förskolor består bland annat av ombygg-
nation av Skansens förskola (13,8 mkr) som senarelagts på 
grund av överklagande samt Bokenäs förskola som senare-
lagts pga myndighetsbeslut (15 mkr).

Utöver dessa har tidplanen för ett antal mindre projekt 
också senarelagts. 

Totalt 88,2 mkr av avvikelsen beror på att projekt inte blivit 
beställda av verksamhetsansvarig nämnd. Avvikelser pga 
senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplanen 2021–2030 
(inklusive ovan nämnda senareläggningar) uppgår till totalt 
198,5 mkr.

INVESTERINGSREDOVISNING

Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr Utgifter 2020 Budget 2020 Avvikelse

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen 17,2 25,4 12,6

Barn och utbildningsnämnden 106,0 282,0 176,0

Socialnämnden 6,5 44,0 37,5

Samhällsbyggnadsnämnden 163,5 189,5 26,0

Kultur och fritidsnämnden 26,1 155,6 129,5

Summa nämnder 319,3 696,5 381,6

Finansiella tillgångar, förvärv av bostadsrätt 1,2 - -
TOTALA INVESTERINGAR 320,5 696,5 381,6

Kommentarer till årets 
investeringsverksamhet 
Ett antal investeringsobjekt har tagits i bruk under 2020. Sön-
dagsvägens förskola invigdes i början på året, Källdalsskolan 
och Rampen invigdes under sensommaren och Sundstrands 
förskola invigdes under hösten. Vidare pågick ombyggna-
tion av Ramnerödsskolan och renovering av Kungsgatan, 
där etapp 2 färdigställts under året. 

Övriga färdigställda investeringar under året innefattar 
bland annat Bjursjövägen, anslutande vägar till Källdals-
skolan, gång och cykelväg på Söndagsvägen samt del av 
projektet Kaj och översvämningsskydd Ångbåtskajen längs 
Museiparken.

Övriga utgifter består bland annat av komponentutbyten 
i befintliga fastigheter.
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Investeringar under året, specifikation

Belopp i mkr
Utgifter 2020 Budget 2020

Ackumulerade 
utgifter

Budgeterad 
total investering

Större ny- och ombyggnader

Ramnerödskolan, till- och ombyggnation 48,2 100,0 154,7 303,0

Källdalsskolan, nybyggnation 32,1 37,0 290,1 300,0

Centrumutveckling Kungsgatan 16,3 20,0 44,5 55,4

Brandstation Ljungskile 11,3 10,0 14,7 23,0

Delsumma 107,9 167,0 503,9 681,4

Förskola, Grundskola, Gymnasieskola

Förskola Sundstrand, nybyggnation 6,9 11,0

Förskola Killingen, nybyggnation 1,7 10,0

Förskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 1,3 48,5

Grundskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 10,1 48,5

Gymnasieskolor, övriga ny-, till- och ombyggn. 3,8 14,9

Moduler och övriga lokallösningar 1,6 20,0

Gator/vägar, Centrumutveckl., Övriga gatuprojekt

Centrumutveckling Sundbergstorget 4,3 3,0

Gatuombyggnader Källdalsskolan 9,5 0,0

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser 8,8 0,0

Bjursjövägen 8,1 2,5

Utbyggnad cykelvägar del av cykelplanen 5,0 0,0

Lekplatser, förnyelse 3,3 0,0

Översvämningsskydd, åtgärder 10,3 50,0

Planerat underhåll, gator och vägar 19,7 25,0

Gator och vägar, övriga ny-, till- och ombyggn. 0,2 36,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer

Brandstation Uddevalla 3,0 10,0

Bibliotek Rampen Källdal 2,6 0,0

Framtidens bad 12,6 100,0

Tillfälligt bad under byggn. av Framtiden bad 0,0 30,0

Idrotts- och fritidsanläggningar 6,9 4,2

Störtloppsgatan Gruppbostad LSS, nybyggnation 2,6 10,0

Vildvinet Gruppbostad inom LSS, nybyggnation 2,1 10,0

Planerat underhåll, fastigheter 52,1 40,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer 1,8 31,9

Övriga investeringar

Strategiska markförvärv och lokalförsörjning 16,1 10,0

IT-investeringar, digitalisering 2,7 3,2

Konstnärlig gestaltning 2,5 3,0

Övriga investeringar bibliotek, kultur, fritid 1,6 3,4

Övriga investeringar maskiner/inventarier 10,1 4,4

Delsumma 319,3 696,5

Finansiella tillgångar, förvärv av bostadsrätt 1,2 -

Summa investeringsutgifter totalt 320,5 696,5
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Kommunfullmäktige
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmot-
tagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige 
har sammanträtt vid 11 tillfällen under året. Samman-
trädena under april-juni genomfördes med halverat 
antal ledamöter. Flera av höstens sammanträden har 
varit förlagda till Bohusgården vilket inneburit högre 
kostnader. Sammanträdet i december var helt digitalt. 
Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har 
delats ut under året. I början på året genomfördes en 
föreläsning som uppmärksammade att det är 100 år 
sedan kvinnlig rösträtt infördes. Det har varit 4 sam-
manträden för ungdomsfullmäktige.

Kommunens revisorer
Revisionens verksamhet har påverkats av Coronapan-
demin genom att flera planerade utbildningsinsatser 
fått ställas in eller ersättas av webbinarium, samt att 
vissa av revisorerna har deltagit i kollegiets möten 
digitalt. Under året har det genomförts en fördjupad 
granskning av samhällsbyggnadsnämndens investe-
ringar, samt en fördjupad granskning kring direktupp-
handling och ramavtalstrohet.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Överförmyndare
I kommunen har drygt 700 personer god man, förval-
tare eller förmyndare. Granskningen av årsräkningarna 
för 2019 har kunnat ske som planerat, vilket innebär 
att samtliga årsräkningar har handlagts och beslut 
om arvoden har fattats. Beroende på huvudmannens 
ekonomiska situation ska arvodet antingen bekostas 
av huvudmannen själv, av kommunen eller i form 
av ett delat ansvar. För den granskning som skedde 
2020 avseende årsräkningar för 2019 har det visat sig 
att kommunens kostnader för arvoden blev lägre än 
budgeterat. 

Vänortskommittén
Under året har vänortskommittén samlats 4 gånger 
och vänortstyrelsen 4 gånger. På grund av pandemin 
har inga utbyten skett under året. Vänortskonferensen, 
kulturutbytet och det nordisk ungdomsutbytet har flyt-
tats fram till sommaren 2021. Ungdomsutbytet med 
Japan har också flyttats till 2021. Troligen kommer det 
bara att ske ett digitalt utbyte med Japan under 2021.

EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kommunfullmäktige 0,0 -2,0 2,5 0,4 0,1

Kommunens revisorer 0,0 -1,6 2,1 0,5 0,2

Överförmyndaren 0,0 -5,5 6,1 0,7 0,2

Vänortskommitén 0,0 -0,1 0,4 0,4 0,1

Summa 0,0 -9,2 11,1 2,0 0,6
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KOMMUNSTYRELSEN
Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom delområ-
dena Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområ-
det.
Kommunstyrelsen politisk styrning
Resultatet på 4,1 mkr beror främst på att avsatta 
2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning ej har 
förbrukats. Kostnaden för arvoden blev lägre än avsatt 
budget då två utskott avskaffades i augusti, dessutom 
minskade antalet ledamöter i några utskott. Kostnaden 
för kollektivtrafiken blev lägre än avsatt budget.

Kommunledningskontoret
Resultatet uppgår till 17,2 mkr. Intäkterna visar en 
budgetavvikelse på 14,9 mkr. Den främsta orsaken 
är högre intäkter för subventionerade anställningar 
inom arbetsmarknadsavdelningen. Även projektmedel 
för avslutade projekt bidrar till intäkternas positiva 
avvikelse. Med anledning av pandemin har verksam-
heterna erhållit statlig ersättning på drygt 2,0 mkr som 
kompensation för sjuklönekostnader. 

På kostnadssidan visas en budgetavvikelse på 2,4 
mkr. Bortser man från de subventionerade anställ-
ningarnas negativa avvikelse för personalkostnader, är 
budgetavvikelsen 9,7 mkr för kostnaderna inom övrig 

verksamhet. Genomgående har det varit lägre utfall 
för kurs/konferens, resor m.m. till följd av Coronapan-
demin, medan det är högre utfall än budget avseende 
förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial. Under 
året har det gjorts en större mängd inköp av data- och 
kommunikationsutrustning i utbyte av äldre utrust-
ning, samt med anledning av distansarbete. Inom 
arbetsmarknadsavdelningen har det uppstått kostna-
der med anledning av anpassningen av lokalerna på 
Junogatan 2 i och med övertagandet av försörjnings-
stödsverksamheten. Kommunens nettokostnad för 
ekonomiskt bistånd är 74,0 mkr, en ökning med 8,2 
mkr eller 12 % jämfört med föregående år. Under hös-
ten fick kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag 
utifrån årets prognos för utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd. Dock blev utfallet 2,7 mkr 
lägre än förväntat, vilket kan bero på arbetsmarknads-
avdelningens nya arbetssätt ”integrerat försörjnings-
stöd”. Effekter på grund av pandemin har ännu inte 
uppstått.

Inom flera avdelningar visas positiva budgetav-
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -33,2 37,2 4,1 2,2

Kommunledningskontoret 138,3 -366,7 245,7 17,2 16,0

Räddningstjänsten 0,0 -48,9 51,3 2,4 -5,2

Summa 138,3 -448,8 334,2 23,7 13,0

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 3

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 5

Måluppfyllelse – kommunstyrelsen

vikelser för personalkostnader till följd av vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Förvalt-
ningsledningens avsatta medel för utredning och 
utveckling av verksamhet bidrar till överskottet. E-
arkivets kostnader blev lägre än förväntat och HRM-
systemet (Human Resources Management-system) har 
försenats. De medel som IT-avdelningen erhållit till 
automatisering och utveckling av e-tjänster har ej nyt-
tats fullt ut på grund av pandemin. 

Under året har arbetet med att leda stadsutveckling-
en fortsatt inom de fyra delområdena Rimnersområdet, 
centrumutveckling, skolor och boende samt hamn-
området. Bland annat har totalentreprenad för simhall 
upphandlats och projektering startats. Vägledande 
beslut om projektdirektiv för utveckling av Rimners-
vallen är tagna. 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så 
har kommunfullmäktige beslutat att påbörja projekte-
ringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i 
projektet och en effektstudie är genomförd för ett nytt 
stadshus. Kommunstyrelsen har beställt ett planpro-
gram för Västra centrum. 

Samverkansavtal har tecknats med extern part gäl-
lande nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn 
och Skäret.

Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av 
bergtäkt vid Fröland innebärande färdigställd efterbe-
handling januari år 2024. 

Pandemin och dess effekter har starkt påverkat 
kommunstyrelsens arbete, både vad gäller stabs- och 
ledningsfunktion och att hantera påverkan på verk-

samheterna och en hel del annat arbete har fått skjutas 
på framtiden.

En ny säkerhetsorganisation togs fram under hösten 
2020 i syfte att stärka det kommunala säkerhetsarbetet. 

På uppdrag av kommunfullmäktige har en övergri-
pande plan för integration tagits fram och antagits. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har lett 
arbetet. 

Sex kommuner i Bohuslän har ställt sig bakom bil-
dandet av ett konsortium med det formella samlings-
namnet Transportkorridor Skagerrak i syfte att skapa 
en järnvägsförbindelse till Oslo. En handlingsplan har 
upprättats och utredningar genomförs.

Arbetet enligt den digitala agendan har fortsatt med 
e-tjänster och automatisering på flera områden. Pande-
min har ställt krav på en snabb omställning till digitala 
möten och distansarbete.

Räddningstjänsten
Resultatet visar en avvikelse på 2,4 mkr på grund av 
pensionerna. Dels är det en minskning på drygt 2,7 
mkr kring avsättningen för ”skuldförda pensioner” 
som avser upplupna pensionskostnader som inte be-
talas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. 
Dels behöver inte årets avsatta budget på 1,5 mkr för 
det långsiktiga åtagandet användas. Ny statistik visar 
att personalomsättningen bland brandmän är något hö-
gre än vad som tidigare antagits vilket gör att framtida 
förväntade uttag av brandmanspension kommer bli 
lägre och därmed lägre pensionsavsättningar.  Dock 
blev årets medlemsavgift 1,9 mkr högre på grund av 
att uppräkningen av pensionskostnaderna har släpat 
efter.
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Coronapandemin har drivit på digitalisering av undervisning, kommunikation 
och administration. I kvalitetsarbetet har resultatdialoger hållits på alla nivåer. 
Lokalförsörjning har prioriterats.

Förskola
Förskoleverksamhetens positiva avvikelse beror 
främst på färre placerade barn än budgeterat. Co-
ronapandemin är en orsak. En annan viktig orsak 
är kortsiktigheten i riktade statsbidrag. Enheterna 
budgeterar inte för bidraget till mindre barngrupper, då 
det är osäkert vilka som får det beviljat. Andra riktade 
statsbidrag är viktiga tillskott, men skapar ryckighet 
i organisationen då beslut kommer sent och ibland 
oförberett. Coronapandemin har medfört stor frånvaro 
i barngrupperna, vilket gjort att enheter periodvis har 
kunnat låna personal av varandra i stället för att ta in 
vikarier.

Två nya enheter har öppnat under året; Söndagsvä-
gens förskola och Sundstrands förskola. Båda har haft 
färre barn än planerat, vilket orsakat dessa enheters 
negativa resultat.

Årets kartläggningar av barns trygghet visar på 
gott resultat. Vi ser tydliga effekter av projektet Barns 
integritet, som hälften av enheterna arbetat med. Barns 

trygghet har ökat, men också barns delaktighet. Arbe-
tet sprids nu till alla enheter. Rektorernas medveten-
het och ökade kompetens kring systematiskt kvali-
tetsarbete (SKA) har gett goda effekter och har höjt 
kvalitén på personalens SKA. Detta har skapat bättre 
förutsättningar för högre måluppfyllelse på enheterna. 
Förskolan kommer att fortsätta arbeta systematiskt och 
fokuserat med språkutvecklande arbetssätt för barnens 
ökade trygghet, delaktighet och kommande skolfram-
gång.

Grundskola, fritidshem
Grundskolans totala verksamhet visar ett överskott 
på 3,2 mkr. Den centrala verksamheten visar en 
positiv budgetavvikelse (+6,5 mkr) där framför allt 
färre barn inom både skola och fritidsverksamhet ger 
ett överskott. Efter flera års ökning, har elevantalet i 
grundskolan under året varit i stort sett oförändrad. 
Detta tillsammans med effekterna av Coronapandemin 
är orsaken till den kraftiga minskningen av antalet 

1 701
Antal barn i  
kommunal förskola

1 239
Antal barn i  
fristående förskola

234
Antal barn inom 
pedagogisk 
omsorg

Antal barn i  
Fritidshem

2 878
Antal elever i  
förskoleklass

682
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5 384
Antal elever i kom-
munal grundskola

752
Antal elever i  
fristående  
grundskola

181
Antal elever  
i särskola

3 028
Antal elever i kom-
munal  
gymnasieskola

Antal elever i  
fristående  
gymnasieskola

332

barn i fritidsverksamheten. Minskningen av antalet 
barn orsakar svårigheter för enheterna att ställa om sin 
verksamhet.

Statens sjuklöneersättning avseende Coronapande-
min uppgår till 7,5 mkr och är utfördelad på respektive 
enhet. En jämförelse av de faktiska sjuklönekostna-
derna för korttidsfrånvaro inom grundskolan, visar en 
ökad kostnad på närmare 5 mkr år 2020.

Ett omfattande arbete med effektiviseringar år 
2019–2022 pågår, och ekonomiska åtstramningar har 
genomförts i verksamheten under hela 2020.

Statsbidraget för Likvärdig skola har under året 
förstärkt områden som elevhälsa, integration och barn 
i behov av särskilt stöd.

Särskola
Under 2020 har grundsärskolan organiserat om. Käll-
dalsskolan blev klar vid höstterminens start. Sedan 
dess bedrivs verksamheten på tre enheter istället för 
fyra, vilket möjliggör bättre samordning. Totalt har 
grundsärskolan 91 elever, vilket är en ökning med  
15 % från vårtermin till hösttermin. Ungefär hälften 
har även behov av omsorg i form av fritids.

Det höga antalet elever är personalkrävande och 
ökningen innebär ett ökat behov av lärverktyg. Kost-
nader för taxiresor har stigit. Dels beror det på fler 
elever, dels har pandemin medfört att antalet barn per 
taxi begränsats. Kommunen köper platser till grund-
särskoleelever och då främst från specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Kostnaden har varit hög i flera år på 
grund av ett flertal elever med stora behov.

Gymnasiesärskolan växer. På några år har elevun-
derlaget ökat från drygt 70 elever till dagens mer än 
90 elever. De interkommunala intäkterna ökar därmed. 
Personalkostnaderna, framförallt för habiliterings- 
och boendestödjare, har ökat för att kunna möta det 
elevnära stödbehovet. Under året har Malögårdens 
elevboende öppnat. Boendet bemannas när elever 
vistas där. Hösten 2020 fanns tre elever på boendet. 
Andelen Uddevallaelever som väljer att studera på 
annan ort sjunker. Kostnader för skolskjuts har ökat 
något under året.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan har minskat bemanningen med 12 
lärartjänster detta läsår jämfört med läsåret 19/20. 
Antalet anställda har även minskat inom administra-
tion och skolhälsovård. Driftskostnader, exempelvis 
för läromedel och kompetensutveckling, visar över-

skott. Detta är en följd av pandemin, som inneburit att 
distansundervisning genomförts under stor del av året. 

De interkommunala intäkterna för gymnasieele-
ver från andra kommuner visar ett stort underskott. 
Detta beror på elevavhopp under terminerna samt att 
prognosen för nya årskurs 1-elever från andra kommu-
ner viker. Den ökade kostnaden för elever på Statens 
Institutionsstyrelses (SIS) boenden, samt för särskild 
anpassad utbildning hos annan huvudman, är bety-
dande.

Verksamheten bär ökad kostnad motsvarande 4,2 
mkr för att situationsanpassa för Coronapandemin. I 
detta ingår även en nettokostnad på 0,8 mkr för Östra-
boteatern, eftersom det inte är några arrangemang där.

Gymnasieskolan beviljades medel ur kommunens 
effektiviseringsfond för projektet ökad elevnärvaro, 
som genomfördes under 2020. Under året har ESF 
projektet yrkeskompassen 2017–2020 avslutats.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen uppvisar ett positivt utfall mot 
budget. Regeringen beslutade under våren om utökade 
medel till gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshög-
skoleutbildningar. 

Vuxenutbildningen sökte ett extrainsatt statsbidrag 
för att täcka delar av den kommunala medfinansie-
ringen av statsbidraget yrkesvux, vilket inneburit 
större intäkter än budgeterat. Verksamheten beviljades 
även medel ur kommunens effektiviseringsfond för 
utökning inom gymnasiala allmänna kurser samt gym-
nasiala yrkesutbildningar. Inom sfi studerar allt färre 
elever med etableringsersättning.

Den ökade arbetslösheten har medfört att vuxen-
utbildningen utifrån nationella direktiv ökat antalet 
utbildningsplatser inom gymnasiala allmänna kurser 
(+45 %), gymnasiala yrkesutbildningar (+80 %) samt 
yrkeshögskolekurser. På grund av högt söktryck kunde 
endast ca 65 % av sökande till gymnasiala allmänna 
kurser och 30 % till yrkesutbildningar antas. 844 
ansökningar till yrkesutbildningar inför hösten 2020 
gjordes. Måluppfyllelse i form av betyg och avbrott 
ligger på något lägre eller liknande nivåer som tidi-
gare. Trots Coronapandemin gick 93 % av eleverna 
som avslutade en yrkesutbildning under året vidare till 
arbete eller studier.

Undervisning har delvis genomförts på distans 
sedan i mars. Det har gett konsekvenser för elever 
som är studieovana och har kort tidigare utbildning. 
Studietiderna har blivit längre. Inom flera gymnasiala 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Förskola 95,3 466,6 392,0 20,8 12,9

Grundskola/fritidshem 106,4 850,1 746,9 3,2 3,4

Särskola 14,4 87,8 69,8 -3,6 -4,2

Gymnasieskola 182,4 395,7 201,8 -11,5 -3,5

Vuxenutbildning 52,2 123,5 81,5 10,2 6,4

Gemensam verksamhet 0,1 40,6 45,4 5,0 0,3

Summa 450,8 1 964,3 1 537,4 24,1 15,3

🙂 Resultatet når målsättningen 2

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden

yrkesutbildningar har arbetsplatsförlagt lärande inte 
kunnat genomföras som planerat. 

Gemensam verksamhet
2020 har präglats av Coronapandemins konsekvenser. 
Distansundervisningen i gymnasieskola och vuxen-
utbildning har gett erfarenheter av digitala verktyg 
och metoder som kan berika skolförlagd undervisning 
framöver. Digitala lär- och kommunikationsplatt-
formar har inarbetats som vardagliga 
instrument. Inventering av digital 
kompetens, automatisering och e-
tjänstutveckling pågår. Vilka långsiktiga 
effekter årets omläggningar kan få för 
elevernas studieresultat, trygghet och 
studiero är ännu okänt.

Uppföljning av nämndens och kom-
munfullmäktiges mått visar en positiv 
utveckling av kunskapsresultat. Behö-
righet till gymnasiets yrkesprogram, 
niornas meritvärde och andel som tar 
gymnasieexamen inom fyra år har ökat. 
Variationerna är stora mellan årskullar. 
Den långsiktiga trenden visar inte på 
tydlig förbättring inom grundskolan. 
Trenden är stabil att flickor når högre måluppfyllelse 
än pojkar. Årskullen som går ut årskurs nio 2021 
riskerar låg måluppfyllelse. Därför har åtgärdsplaner 
tagits fram på skolorna. I tillägg har nämnden gett ett 
riktat uppdrag till Ramnerödsskolan att höja meritvär-

det. Måluppfyllelsen för måttet Trygghet och studiero 
har försämrats. Trenden över tid är negativ, och ett 
utvecklingsarbete behöver göras. Nämndens modell 
för systematiskt kvalitetsarbete innebär att resultatdia-
loger hålls på skolor, skolformsnivå, förvaltningsnivå 
och politisk nivå. Åtgärder vidtas efter problemanalys 
inom verksamhetsområdena och vid behov i samver-
kan. Att bli bättre på att prognostisera, göra tidiga in-
satser och följa elevgrupper över tid är utvecklingsom-

råden i alla skolformer. Hanteringen 
av gemensamma utmaningar behöver 
utvecklas.

Förvaltningen arbetar för att 
utveckla organisation, arbetssätt och 
arbetsformer för att nå högre målupp-
fyllelse på ett effektivt sätt, liksom 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Grundskolans ledning har omorga-
niserats för att skapa en mer aktiv 
strategisk styrning och ledning. Ut-
vecklingsarbete kring lärares arbets-
tid, yrkesroller, kompetensutveckling, 
rekrytering och karriärmöjligheter 
pågår. Lärarbehörigheten ligger på en 
relativt god nivå och minskar inte.

Arbete med förändrad skolstruktur för minskad 
skolsegregation har inletts på uppdrag av nämnden. 
För att påskynda utvecklingen av en lokalförsörjning 
i balans har kommunen ingått avtal med Hemsö som 
extern partner. Realiseringsgraden av investeringspla-
nen har sjunkit beroende på flera förseningar.

Ljuslyktor barnkonventionen  
Foto: Kreatörens förskola
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Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat 
ett underskott med 26,6 mkr.

Huvudsakliga orsaker till underskottet är det kraftigt 
ökande inflödet av ärenden de senaste åren inom den 
sociala barnavården. Ett systematiskt arbete pågår med 
att rätt barn ska ha rätt insats och att institutionsplace-
ringarna därmed ska minska. De större underskotten 
finns inom verksamheten för barn och unga.

HVB-boende för barn och unga redovisar ett under-
skott på 10,4 mkr, varav 9,1 mkr för externa institu-
tionsplaceringar, jämfört med underskottet år 2019 
som var 8,8 mkr.

I resultatet för 2020 ingår interna köp av stödbo-
ende med 2,8 mkr. Sektionen arbetar strukturerat med 
tydlig planering vid nyplacering samt uppföljning av 
genomförandeplanen under pågående placering. Detta 
arbete har gett resultat. Trots stor minskning av vård-
dygn ökar kostnaderna. Detta beror på högre vård-
dygnskostnaderna.

Familjehemsvården redovisar 7,4 mkr i underskott. 

SOCIALNÄMNDEN
Smittspridningen av Coronaviruset är årets händelse, som lett till omfattande 
konsekvenser ur flera aspekter för brukare, verksamhet och personal.

29
Antal personer med 
personlig assistans 
enligt LSS

3 549
Antal köpta vård-
dagar missbruk 
under året

537
Antal personer med 
beslut om LSS-insats

77
Antal personer med 
beslut om personlig 
assistans enligt SFB

Platser i särskilda 
boenden inkl. 
korttids och rehabi-
literingsplatser

738

Verksamheten har fått tillskott internt inom bud-
getramen under året med 5,0 mkr och 1,0 mkr från 
effektiviseringsfonden. Antalet årsplacerade inklusive 
särskilt förordnade vårdnadshavare, uppgår i december 
2020 till 129 årsplaceringar i jämförelse 119 årsplace-
ringar 2019. Verksamheten har arbetat fokuserat med 
att ansöka om vårdnadsöverflyttning till de familjehem 
där barnen varit placerade över tid. I december 2020 är 
26 barn vårdnadsöverflyttade till familjehem jämfört 
med 18 barn 2019. Barn som är vårdnadsöverflyttade 
till särskilt förordnade vårdnadshavare är fortsatt i 
samhällsvård och innebär därmed en fortsatt kostnad 
för verksamheten. Ökningen av placerade barn hänger 
samman med den kraftiga ökningen av orosanmäl-
ningar de senaste åren och behov av stödinsatser från 
socialtjänsten har därmed ökat.

Personalkostnader inom utrednings- och mottag-
ningsenheterna barn och unga redovisar 5,6 mkr i 
underskott. Köp från bemanningsföretag/konsulter har 
kunnat avslutas succesivt under året. 

Kostnaderna för externa placeringar inom miss-
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Socialtjänst
Foto: Linda Svensson



bruksvården är fortsatt på en betydligt högre nivå än 
budgeterat. Sammantaget med öppna insatser är det ett 
underskott med 5,4 mkr. Arbetet med utvecklingen av 
hemmaplanslösningar tillsammans med utförarverk-
samheterna fortgår och rör både bostadslösningar och 
stödinsatser utifrån individnivå. Målet är att minska 
antalet externa institutionsplaceringar.

Verksamheten för försörjningsstöd har förts över 
till arbetsmarknadsavdelningen i början av året. Alla 
kostnader för det ekonomiska biståndet så länge 
verksamheten tillhörde socialtjänsten har täckts inom 
budget. Däremot finns ett underskott med ca 1,6 mkr 
som avser personalkostnader samt utöver det en extra 
överenskommen engångsersättning utbetald på 5,8 
mkr till arbetsmarknadsavdelningen i samband med 
överlämnandet.

Inom utredningsenheten barn och unga har ett 
målinriktat arbete pågått för att använda insatserna 
kontaktperson/familj och avlastningshem med inrikt-
ningen rätt insats till rätt person. Alla tjänster är inte 
bemannade hela året inom familjestödsenheten och 
förebyggandeenheten. Det har resulterat i ett överskott 
med 3,5 mkr. Överskott finns även inom öppna försko-
lan, vilket främst beror på sjukfrånvaro och minskat 
öppethållande på grund av covid-19. 

Tillståndsenheten ger ett underskott med 0,9 mkr. 
Till följd av pandemin har politiskt beslut fattats att 
inte ta ut avgifter för serveringstillstånd av näringsid-
karna, därav underskottet.

Insatser enligt LSS/SFB
Insatser enligt LSS/SFB har ett resultat med 7,0 mkr i 
överskott.

Kommunens boenden har ett underskott med 1,9 
mkr. Under våren har flera enheter haft brukare med 
stora behov. För att komma tillrätta med underskottet 
har enhetschefer fått utökat stöd i ekonomi och sche-
maläggning under hösten. Mistelgatans gruppbostad 
startade under våren.

Köp av externt boende enligt LSS för vuxna har ett 
underskott med 7,3 mkr.

Köp av externt boende enligt LSS för barn och unga 
har ett överskott med 6,5 mkr. Det är genom arbetet 
med hemtagningsprocessen som den stora kostnads-
minskningen har skett inom sektionen.

Inom daglig verksamhet är det ett överskott med 3,7 
mkr. Till följd av Coronapandemin så stängdes stora 
delar av daglig verksamhet under våren. 

Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får 
ersättning från Försäkringskassan, har totalt ett resultat 
med 5,0 mkr i överskott.

Ersättning för de 20 första timmarna/vecka för 
personer med beviljad assistans enligt SFB till 
Försäkringskassan, oavsett utförare, har färre antal 
ärenden och lägre omfattning än beräknat. Det innebär 
ett överskott med 3,7 mkr inom myndighetsdelen för 
SFB. 

Inom kommunens personliga assistansgrupper är 

det 0,8 mkr i överskott. 
Personlig assistans enligt LSS har totalt ett resultat 

med 5,2 mkr i underskott. 
Underskottet är 6,1 mkr i jämförelse med budget 

inom myndighetsdelen. Antalet och omfattningen av 
ärenden för personlig assistans enligt LSS fortsätter 
att öka. Underskottet beror bland annat på att Försäk-
ringskassan gör snävare bedömning av rätten till per-
sonlig assistans enligt SFB, vilket medför att kommu-
nen står för kostnaderna för fler och mer omfattande 
ärenden inom personlig assistans enligt LSS. 

Inom kommunens utförardel enligt LSS är det ett 
överskott med 0,9 mkr. Inom korttidsboende enligt 
LSS har under våren en omstrukturering genomförts 
och en avlastningsenhet öppnats. Verksamheten har ett 
överskott med 0,4 mkr. 

Inkluderat i resultatet är olika bidrag och ersättning-
ar; ca 2,2 mkr som är förbrukat avseende för statsbi-
drag avseende habiliteringsersättning från Socialsty-
relsen, 4,9 mkr i budgettillskott från kommunstyrelsen 
för den nya verksamheten på Mistelgatan samt 0,9 
mkr i budgetram för den sociala investeringsfonden 
avseende fallförebyggande verksamhet.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
I resultatet redovisas ett överskott med 20,9 mkr inom 
omsorg om äldre och funktionsnedsatta.

Den nya hemtjänstmodellen, förändrade taxor samt 
effekten av minskad efterfrågan på grund av Coro-
napandemin innebär att budgeten för hemtjänst inom 
myndighetsdelen på drygt 152 mkr är i balans med ett 
överskott motsvarande 2,7 mkr.

Inom kommunens utförare för hemtjänst är resulta-
tet 9,1 mkr i överskott. Verksamheten har arbetat med 
arbetssätt och förhållningsätt i arbetsgrupper till den 
ersättningsmodell som implementerades för tre år se-
dan. Under åren 2019-2020 har enhetscheferna arbetat 
aktivt och strategisk med uppföljning av ekonomin, 
vilket gett ett positivt resultat.

Covid-19-team för insatser dag, kväll och natt star-
tade under våren. Positiva ekonomiska effekter av Co-
ronapandemin är att verksamheten har kunnat anpassa 
och effektivisera sin planering. Under pandemin har 
brukare delvis avsagt sig insatser, vilket gett utrymme 
i planeringen när verksamheten haft mycket sjukfrån-
varo. Inga insatser har uteblivit helt utan de har istället 
utförts vid ett annat tillfälle.

Kommunens vård- och omsorgsboende gör ett 
underskott med 1,1 mkr. Arbete har pågått med att 
omstrukturera somatiska platser till demensplatser. 
På Skogslyckans vård- och omsorgsboende har det 
tillskapats en enhet under hösten för att bättre kunna 
möta behovet av demensplatser. Nattbemanningen har 
förstärkts på Skogslyckan utifrån tillsyn. Verksam-
heten har inte haft medel i budgetram för personalut-
ökningen. Södertulls vård- och omsorgsboende har 
omvandlats till demensboende. Nattbemanningen är 
utökad även på Södertull utifrån tillsyn.
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Norrtulls vård- och omsorgsboende har inte öppnat 
fullt ut, vilket bidragit till en förbättring i resultatet. 
Hovhult/Trubaduren natt och Österängen hus C har 
underskott och åtgärder pågår. På Rosenhäll pågår 
fasadrenovering, vilket inneburit att 10 lägenheter har 
stått tomma och har inneburit ett överskott. Corona-
pandemin har påverkat samtliga verksamheter främst 
genom ökad sjukfrånvaro, pausad utvecklingsarbete 
samt begränsade utbildningsmöjligheter.

Omvårdnadsavgifterna för särskilda boenden har 
gett ett överskott med 2,4 mkr inom myndighetsdelen.

Ersättningen till Norgården har ökat och är ett 
underskott med 3,4 mkr. Kommunens utförardel för 
Norgården exkluderat hemtjänstinsatser går med 1,0 
mkr i överskott. 

Köp av externt boende för psykiatriplatser har ett 
överskott med 2,0 mkr. 

Kommunens boenden har totalt ett överskott med 
1,8 mkr men det finns ofördelad budget med 2,2 mkr 
som ska täcka utökningen på psykiatriplatserna på 
Hovhult. 

Kostnaderna för ersättningen till utförare av boen-
destöd har ett underskott med 2,0 mkr. Från 2020 är 
insatsen boendestöd avgiftsfri för den enskilde. Antal 
utbetalade timmar för boendestöd inkl HSL har ökat 
med 16 % från 2019 till 2020.  En genomlysning av 
orsakerna har påbörjats.

Effekter av pandemin, som stängning av daglig 
verksamhet och dagverksamhet för äldre samt minskat 
resande för övriga färdtjänstberättigade, har fått ef-
fekter på kostnaderna för färdtjänst. 

De främsta inköpen för skyddsutrustning och 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Individ- och familjeomsorg 32,2 -236,0 -177,1 -26,7 -17,2

Insatser enligt LSS/SFB 94,2 -438,6 -351,4 7,0 11,1

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 151,9 -915,4 -803,7 40,2 20,9

Gemensam verksamhet 11,3 -73,8 -81,3 18,8 10,0

Summa 289,6 -1 663,8 -1 413,5 39,3 24,8

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – socialnämnden

smittskyddsåtgärder till hela socialtjänsten på grund 
av pandemin har skett inom hälso- och sjukvård. 
Buffertförråd har byggts upp för skyddsutrustning 
och hygienprodukter. Under året har inköp skett med 
ca 11,0 mkr. På grund av konsekvenser av pandemin 
såsom sjukskrivningar, smittspårning samt covid-
19-test av patienter har kommunen behövt fortsätta att 
hyra bemanningssjuksköterskor. Kostnaden har under 
året varit 4,5 mkr. Alla belopp till och med november 
är ansökta i statsbidraget för merkostnader till följd av 
covid-19.

Gemensam verksamhet
Inom gemensam verksamhet är resultatet ett överskott 
med 18,8 mkr.

Flertalet av de beviljade statsbidragen är redovisade 
under gemensam verksamhet och påverkar därför 
resultatet positivt. Inkluderat i resultatet är bidrag 
på 2,2 mkr överenskommelse om god och nära vård 
samt 8,3 mkr för ansökan om merkostnader till följd 
av pandemin. Medel har beviljats ur effektiviserings-
fonden med totalt 6,5 mkr som har använts inom flera 
verksamheter under året. Kapitalkostnaderna är lägre 
efter den nya lagen om kommunal bokföring och redo-
visning och det innebär ett överskott med 2,6 mkr.

I och med åtgärderna till följd av pandemin så har 
utbildningsbudgeten med 4,0 mkr inte kunnat förbru-
kas under året, vilket innebär ett överskott.

Inom förvaltningens IT-enhet är det ett underskott 
för året med 2,2 mkr, till stor del beror det på licens-
kostnader för IT-program och centrala IT-kostnader. 
Semesterlöneskulden som har ökat innebär ett under-
skott med 5,4 mkr.
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Planeringsverksamhet
Planeringsavdelningen redovisar ett underskott på 
-11,7 mkr. Avvikelsen är till största del kostnad för 
förfördjupad förstudie avseende översvämningsskydd 
på 10,0 mkr. Tidigare aktiverades förstudier i inves-
teringsprojektet men ska nu istället belasta resultatet 
på innevarande år på grund av redovisningstekniska 
principer. Avvikelsen avser även avverkning och 
försäljning av skog som inte varit lika omfattande som 
budgeterat. 

Övriga avvikelser avser större utgifter för plan-
arbete än vad som budgeterats, lägre personalkostna-
der samt ökade intäkter på tomträtter och arrenden. 
Arbetet med digitalisering av samhällsbyggnads-
processen fortsätter. Framtagen handlingsplan visar 
att digitalisering inledningsvis är ett resurskrävande 
arbete. Avdelningen har under året erhållit medel från 
effektiviseringsfonden för att digitalisera det geotek-
niska arkivet.

2 593
Antal miljö -
ärenden

2,7
Detaljplanerad 
orörd mark (ha)

1 150
Nybyggd gång- 
och cykelbana (m)

607
Antal bygglovs-
ärenden

Antal förhands-
besked

97

Under året har avdelningen infört ärendehanterings-
systemet Castor vilket genererar bra förutsättningar att 
skapa rutiner och struktur. Geo-arkivet har digitalise-
rats. Arbetet med att hitta ny industrimark har under 
året fortsatt intensivt. På Fröland pågår färdigställande 
av industrimark och det pågår även detaljplanearbete 
för mer industrimark vid Lillesjö.

Den fördjupade förstudien för översvämningsskydd 
med kajpromenad är färdigställd och projektet är nu 
inne i projekteringsfasen.

Myndighetsutövning
Myndighetsavdelningen redovisar ett resultat i balans. 
Avvikelser inom avdelningen beror framför allt på 
efterskänkningen av 1,5 mkr i kontrollavgifter för 
livsmedel. Beslutet togs som en åtgärd för att hjälpa 
företagare och föreningar i en svår tid till följd av 
Coronapandemin.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnad har gjort snabba omställningar som präglats av lösningsfokus. 
Verksamheterna har klarat att leverera det som ligger i deras uppdrag, prövat 
nya arbetsmetoder samt effektiviserat.
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Övriga avvikelser, intäkterna är något lägre än bud-
geterat, framförallt inom miljöverksamheten. Anpass-
ning av verksamheten utifrån pandemin har krävts. 
Den planerade timtillsynen för miljötillsyn har inte 
kunnat genomföras i planerad omfattning under första 
halvåret. Lönekostnaderna är lägre än budgeterat, då 
vikarier inte tillsatts vid pågående tjänstledigheter.

Under första tertialet minskade uppdragen för upp-
dragsverksamheten inom lantmäteri, antalet inkomna 
förrättningsärenden har minskat något under 2020 
jämfört med föregående år.

Avdelningen ställde snabbt om vid årets början och 
har kunnat fortsätta leverera allt som åligger deras 
uppdrag. Avdelningen har kunnat kortat ner hand-
läggningstider, testat nya arbetssätt, ny teknik som 
drönare, lyckats gör tillsyn på distans och samtidigt 
klarat av att göra trängseltillsyn. Dessutom toppar 
avdelningen med det bästa NKI (Nöjd Kund Index) på 
flera år inom alla områden.

Teknisk verksamhet
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott på -1,1 
mkr. De negativa avvikelserna är för ej fullt ut erhål-
len kompensation för lokalbanken, minskade intäkter 
på grund av ”Corona-åtgärder” framför allt parke-
ringsintäkter. Kostnader för bergskärningar. Under året 
har snöröjningen tvingats läggas om i egenregi. På sikt 
kan detta skapa en mer kostnadseffektiv hantering av 
snöröjningen men för året har detta skapat ett under-
skott. Övriga avvikelser avser vakanta tjänster, lägre 
utfall för planerat underhåll och lägre driftskostnader 
än budgeterat för nya fastighetsobjekt bland annat 
Källdalsskolan och Söndagsvägens förskola.

Tekniska avdelningen har under året fokuserat på 
digitaliseringsprojekt som är kopplade till samhälls-
byggnadsprocessen. Bland annat BIM (Buliding 
Information Model) som är den senaste utvecklingen 
av processer inom byggbranschen. Snöröjningen kan 
nu övervakas digitalt. Felanmälan på fastigheter sker 
nu via ett digitalt system och en dialog med Uddevalla 
energi pågår för att undersöka vinsterna att införa IoT 
(internet of things).

Samarbete med kommunledningskontoret har under 
året fortsatt, framförallt vad gäller lokalförsörjningen 
och kontaktcenter. En översyn av projektmodellen har 
genomförts inom förvaltningen, med syfte att förtyd-
liga roller och ansvar i modellen. Tillsammans med 
kommunledningskontoret pågår arbete för att arbeta 
vidare med lokalförsörjningsprocessen och de tidiga 

823  
Antal livsmedels-
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förrättningar
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Antal plan -
uppdrag

Producerade 
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Antal tillbuds-
rapporter

54

faserna i projektmodellen. 
Avdelningen har påbörjat ett arbete för att stärka 

kommunikation kring alla deras enskilda projekt och 
vid större förändringar i exempelvis trafiken - där 
allmänheten berörs.

Service
Serviceavdelningen redovisar ett överskott på 1,8 mkr. 
Under våren gjordes en genomlysning av avdelningen 
som resulterade i att minska med ett chefsled, för att 
på längre sikt minska kostnaderna. Omorganiseringen 
innebar att Serviceavdelningen blev två avdelningar - 
Lokal- och fordonservice och Måltidsservice.

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 1,0 
mkr. Inför 2020 togs en handlingsplan som syftade till 
att effektivisera verksamheten och få balans mellan 
kostnader och intäkter. Verksamheten har gjort kraf-
tiga besparingar och effektiviseringar och styrt utifrån 
kostnadsbudgeten på grund av att intäktsbudgeten inte 
är överenskommen med beställare. Under våren har 
Stadshuskällaren samt gymnasieskolor med skolkök 
och elevcafé till stora delar varit stängda. Omfördel-
ning av personal genomfördes och innebar att perso-
nal från stängda verksamheter har använts i övriga 
verksamheter vid sjukdom och semestrar. Vikarier har 
därför inte behövts tillsättas. 

Under året har verksamheten ställts inför stora pröv-
ningar. Ett krav på omställning där man snabbt hade 
ett avgörande lösningsfokus för att konsekvenserna 
skulle minimeras. Resultatet av året är att verksamhe-
ten både ökat sina samarbeten inom sina verksamheter 
och mellan förvaltningar. Takten på digitaliseringsar-
betet har ökat markant och för 2021 har man tagit fram 
handlingsplaner för att fortsätta i den ökade takten att 
utveckla digitala processer i verksamheten.

Lokalvårdsservice redovisar ett överskott på 2,5 
mkr. Främsta avvikelserna är minskad personalomsätt-
ning på grund av distansundervisning i gymnasiesko-
lorna och att försäljningen av extrauppdrag under året 
ökat. Stor del av extra uppdragen har varit sanering 
pga Coronapandemin. 

Inom lokalvårdsservice är det fokus på digitalise-
ring och automatisering. Under hösten körde deras ny-
inköpta städrobot premiärturen i Källdalsskolan. Ipads 
har köpts in till samtlig personal för att digitalisera och 
effektivisera arbetet. Förslag på kostnadseffektivise-
ringar har arbetats fram av medarbetarna under året 
och ska följas upp under 2021.

Facilitet och fordon redovisar på helåret ett under-
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skott på ca -0,2 mkr. Enheten gick in i året med ett 
budgeterat underskott på -1,2 mkr. Effektiviseringar 
och besparingar har kunnat göras genom att inte ta 
in vikarier. Enheten reparerar själva sina fordon i 
större utsträckning vilket innebär minskade kostnader, 
fordon har också sålts med vinst samt att pandemin 
inneburit att verkstäder inte kunnat hålla utsatt tid för 
reparationer och förvaltningen har då erhållit stille-
ståndsersättning som bidrar positivt till utfallet. Övrig 
negativ avvikelse är att serviceavgiften inte är i balans 
med kostnaden.

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 
16,5 mkr. Överskottet beror på exploateringsintäkter 
till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand och 
Facklan motsvarande 14,6 mkr och statligt stöd för 
ersättning av sjuklöner 2,5 mkr.

Nämndens verksamhet har ett överskott på 0,4 mkr. 
Avvikelsen avser lägre personalkostnader. Skred-
säkring i Ljungskile har under året kostat ca 0,8 mkr 
vilket inte finns budget för utan har finansierats av 
exploateringsintäkter.

Avdelningen verksamhetsstöd redovisar ett över-
skott på ca 1,0 mkr och avvikelsen beror till största del 
på en tjänstledighet under andra halvåret och att avdel-
ningschefen varit tillförordnad förvaltningschef under 
första halvåret. I budget för 2020 låg en minskning på 

två tjänster på personalsidan. Detta har möjliggjorts 
utifrån vakansprövning kopplat till förbättrade rutiner 
och processer samt en utökad automatisering och 
digitalisering.

Avdelningen har under året arbetat med utåtriktat 
arbete, för att synliggöra kompetenser inom avdel-
ningen i syfte att skapa synergier inom avdelningen, 
förvaltning- och kommunövergripande.

Fortsatt stort fokus på digitalisering och automati-
sering för en effektiv Samhällsbyggnadsförvaltning 
som går i takt med samhället. Digitala lösningar gick 
under året från behov till nödvändighet och lösningar 
krävdes per omgående för att bedriva verksamheten. I 
linje med den digitala agendan som kommunen tagit 
fram, pågår tre projekt. Digital samhällsbyggnads-
process, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering.

Förvaltningen har fortsatt den hälsofrämjande 
satsning som möjliggör ledarledd träning en gång i 
veckan på arbetstid. Andelen rehabiliteringsåtgärder 
genom företagshälsovården ökar i relation till andelen 
förebyggande och främjande insatser. Ekonomiska 
månadsuppföljningar som infördes 2019 har fortsatt 
under året. Uppföljningen har medfört ökad kom-
petens inom chefsledet, skapat ökad förståelse och 
förbättrat kvaliteten. 72 % av förvaltningens anställda, 
enligt personalavdelningens medarbetarenkät anger att 
de lär sig nytt och utvecklas dagligen i sitt arbete. 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Planeringsverksamhet 25,9 48,6 11,0 -11,7 -1,5

Myndighetsutövning 31,0 48,3 17,3 0,0 -0,3

Teknisk verksamhet 421,9 499,0 76,0 -1,1 -3,1

Service 192,6 191,3 0,5 1,8 1,3

Gemensam verksamhet 54,3 50,0 12,2 16,5 5,3

Summa 725,7 837,2 117,0 5,5 1,7

🙂 Resultatet når målsättningen 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden
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Kultur och bibliotek
Verksamheterna inom offentlig kultur ställde om sina 
planerade arrangemang till Corona-säkrade arrang-
emang, så långt detta var möjligt och så länge som det 
var möjligt. Flertalet arrangemang fick dock ställas 
in, såsom exempelvis firandet av 6 juni och Gömda, 
glömda gårdar. Samtliga dansföreställningar fick stäl-
las in eftersom Regionteater Väst stängde sina lokaler 
för extern verksamhet.

Även Kulturskolan ställde om sin verksamhet så 
långt det var möjligt. Vissa kurser gick dock, tyvärr, 
inte att slutföra och viss del av deltagaravgifterna fick 
därför betalas tillbaka. 

Coronapandemin påverkade bibliotekens verksam-
heter i allra högsta grad. Biblioteken som besöksrum 
fick tidigt ställas om från mötesplatser till en plats där 
en bara fick komma in och låna eller lämna böcker. 
Tidvis var lokalerna helt stängda och förbeställda 
böcker fick hämtas i entréerna. Därmed blev också 
bibliotekens alla utbildningar och arrangemang in-
ställda. Stort fokus lades istället på att tillgängliggöra 
biblioteken digitalt med utökad service via hemsi-
dan. Under året har den nya mötesplatsen i Källdal, 
Rampen, projekterats, planerats och öppnades den 5 
september. Rampen innehåller bland annat ett biblio-
tek med generösa öppettider via Meröppet. 

Den konstnärliga gestaltningen har tagit fart ordent-

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Coronapandemin har inneburit stängda verksamheter, minskat antal besökare 
och uteblivna aktiviteter. Men också ett ökat antal utomhusaktiviteter, hög ef-
terfrågan på fritidsbanken och nya interaktionsformer.

ligt med det nya sättet att hantera investeringsmedlen. 
Det ökade tempot i investeringarna i kommunen med-
för att man inte riktigt hinner med personalmässigt att 
planera och genomföra så att investeringsmedlen för 
konstnärlig gestaltning används. 

Fritid och unga
Föreningsstöd gör ett överskott avseende (sökbara) 
utvecklingsbidrag samt förbättrings- och utrustnings-
bidrag. Kommunens föreningar har mot bakgrund av 
pandemin behövt anpassa sin verksamhet och sina 
planerade aktiviteter. Förvaltningen har utbetalat ak-
tivitetsbidrag i likhet med 2019 års utfall (med stöd i 
2020 års budget) för att stödja föreningarna och lindra 
uppkomna konsekvenser.

På fritidssidan har avdelningen drabbats mycket 
hårt av intäktsbortfall i Bowlinghallen och Walkes-
borgsbadet samt i anläggningar generellt. Anlägg-
ningar har tappat stora intäkter på grund av många 
avbokningar, inställda arrangemang samt minimalt 
med nybokningar, såväl från föreningar som privatper-
soner. Förvaltningens hållning om följsamhet och fria 
avbokningar för föreningar och privatpersoner i våra 
inomhusanläggningar har även det bidragit till ett stort 
intäktsbortfall.

Medel från effektiviseringfonden har bidragit till 
installation av digital teknik för låsanordningar i kultur 
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Bandknytning
Foto: Maria Rasmusson
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och fritids idrottsanläggningar s k elektroniska lås. 
Personaleffektiviseringar i form av att kvällsvaktmäs-
tarfunktionen kraftigt dragits ner. Omställningen har 
åstadkommits genom pensionsavgångar och föränd-
rade arbetsrutiner. En ytterligare del i detta är att en 
överföring skett av administrativa arbetsuppgifter till 
Kontaktcenter.

Många människor har vistats utomhus i våra spår 
och leder samt vid fiskesjöar och motionsspår. Därav 
har förvaltningen mottagit en stor mängd synpunkter, 
önskemål, felanmälningar samt konstruktiva förslag 
till förbättringar och ökad tillgänglighet och trygghet. 

Den öppna fritidsverksamheten har behövt göra 
stora anpassningar i prioriterade områden, avvecklat 
fritidsklubb i Ljungskile samt rekryterat och öppnat 
Rampen.

Emaus lantgård har under året genomfört viss 
upprustning av hagar samt använt konsultstöd vid 
djurförsäljning.

Fritidsbanken är huvudsakligen finansierad genom 
etableringsstöd. Arbetsledning från öppen fritids-
verksamhet och övrig grundbemanning sker genom 
samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen.  

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet består av kultur och fritids-
nämnd, förvaltningschef, administrativa avdelningen, 
förvaltningsgemensamma kostnader samt förvalt-
ningens förändring av semesterlöneskulden. Dessa 
verksamheter redovisar ett underskott med 0,1 mkr.
Under gemensamt finns även en budget för verksam-
hetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, dessa 
medel matchar inte förvaltningens behov utan är 
mycket lägre. Det har medfört ett överskridande av 
kostnaderna för 2020. Behovet av anpassning är större 
än vad tillgängliga medel kan medverka till.
Utöver detta har förvaltningen inte förbrukat medel 
som var avsedda för fortbildning av personal och 
förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsam-
het samt att rörelsefriheten med anledning av Corona-
pandemin var begränsad. Överskott för administrativa 
avdelningen beror på att personal som varit tjänstledig 
har inte återbesatts. Dessa överskott har bl. a finansie-
rat bidrag och IOP som inte finns utrymme i budgeten. 
Ett avgångsvederlag för kultur och fritidschef påver-
kade resultatet negativt.
Fler pensionsavgångar under året har bidragit till 
minskning av semesterlöneskuld och annan okompen-
serad tid.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kultur 3,3 -35,8 33,3 0,8 1,0

Bibliotek 1,1 -25,0 26,1 2,2 0,2

Unga 3,2 -20,8 19,8 2,2 1,3

Fritid 10,9 -68,7 52,9 -4,9 -0,1

Gemensam verksamhet 0,3 -15,6 13,8 -1,5 3,3

Summa 18,8 -165,9 145,9 -1,2 5,7

🙂 Resultatet når målsättningen 5

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 3

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden
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UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET
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BOLAG, STIFTELSER OCH
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Foto: Noomi Jacks. Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola



Aktivitetspark Oljeberget
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Moderbolagets resultat före finansiella poster uppgick 
till -0,5 (-0,3) mkr. Det negativa resultatet beror på 
räntekostnader för lånet hos Kommuninvest och ränte-
kostnader för bolagets checkräkningskredit.   

Syftet med bolagets verksamhet är att som moder-
bolag i en koncern av Uddevalla kommuns aktiebolag 
åstadkomma samordning av bolagen till nytta för 
ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för 
kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncern-
bolagens verksamheter utifrån ägardirektiv och andra 
tillämpliga styrinstrument. Uddevalla Utvecklings AB 
har den samordnande och beredande funktionen för 
ägarstyrningen och för beslut om koncernbidrag.

Uddevalla Utvecklings AB har genomfört den 
årliga företagsdagen under våren 2020. Under hösten 
genomfördes även en planeringsdialog tillsammans 
med bolagen. 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 0,9 0,9 0,9

Resultat efter finansiella poster -0,5 -0,8 -0,3

Balansomslutning 148,5 140,7 147,9

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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Årets verksamhet
Det kommunala ändamålet med Uddevalla Energi ABs 
verksamhet är att driva verksamheter för energiför-
sörjning, renhållning, avfallshantering samt samordna 
koncernbolagen för ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 
bredband genom öppet stadsnät för boende och företag 
i Uddevalla kommun.

Koncernen Uddevalla Energi ABs verksamhet 
under räkenskapsåret är förenlig med det kommunala 
ändamålet enligt bolagsordningarna och ligger inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen i 
koncernen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiven.

Företagets vision är att vara Sveriges mest attraktiva 
energibolag. 

Årets nettoomsättning för koncernen uppgår till 529 
(571) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår 
till 50,5 (61,8) mkr. 

Koncernens investeringar i anläggningar uppgick 
till 69 (79) mkr. Investeringarna fördelar sig på värme 
15 mkr, elnät 37 mkr, renhållning 2,1 mkr, stadsnät 10 
mkr, support 3 mkr samt pellets 1,3 mkr.

Skulden till internbanken har minskat med 89 (45) 
mkr. 

Koncernens resultat påverkas av en mängd faktorer 
alltifrån politiska beslut, antal graddagar till utbrett 
distansarbete med ökad efterfrågan på fiberlösningar 
som följd.

Elproduktionen i Lillesjöverket har under 2020 upp-
gått till 56 GWh vilket är 15 GWh lägre än föregående 
år. Den lägre produktionsvolymen beror på valet att 
lastreducera elproduktionen till fördel för värmepro-
duktionen då elpriserna varit låga. I anslutning till 
detta genomfördes en stor revision av turbinen på Lil-
lesjöverket med ett planerat stillestånd på 7 veckor. De 
låga elpriserna har medfört ett lägre resultat på  
13,6 mkr jämfört med budget.

Under året har Lillesjöverket tagit emot och be-
handlat 120 800 ton brännbart avfall. 

Lastreduceringen samt den taktiska aktiviteten att 
öka mängden mottaget avfall har i viss mån kunnat 
hantera de ekonomiska effekterna av den lägre vär-
meförsäljningen. Givetvis har de låga elpriserna varit 
fördelaktig för driftelkostnaden som därvidlag varit 
lägre än annars.

Att Lillesjöverket släpper ut minst kväveoxider av 
alla kraftvärmeverk i Sverige visar en undersökning 
gjord av Naturvårdsverket. Uddevalla Energi hamnar 
på 3:e plats av totalt 415 produktionsanläggningar 
som är med i undersökningen. Tack vare satsningen på 
extra bra rökgasrening kan bolaget stoltsera med detta 
resultat.

 Det finns en stor efterfrågan på pellets men med två 
milda säsonger finns det stora lager hos kunder och 
producenter. Marknadspriset har sjunkit kännbart. På 
sikt ses en tydlig trend att pellets, som är ett fossilfritt 
förnyelsebart bränsle, kommer att vara viktigt i den 
framtida omställningen till ett fossilfritt samhälle.

De viktigaste faktorerna för en effektiv pellets-
produktion är tillgänglighet, kapacitet, kvalitet och 
ekonomi. Under året har planerade mål uppnåtts inom 
dessa områden, och fabriken bedöms ha en stabil 
produktion. Under året har företaget genomfört en 
förhandling med leverantören av pelletsfabriken som 
renderade i en för företaget fördelaktig uppgörelse vad 
gäller garantier och ekonomisk kompensation.

 Under 2020 var vattentillgången hög men elpriset 
lågt. Samtliga kraftstationer levererade när det fanns 
tillräckligt med vatten, förutom K2 (Vattenkraftstation 
St. Anna) som kom igång under senhösten. 

Deponin vid Havskuren är sluttäckt och provtag-
ning, skötsel mm ska utföras under kommande 30 år. 
En avsättning är gjord för att täcka dessa kostnader.

Antalet prosumenter (elkonsumenter med egen 
elproduktion) har ökat med 140 % under 2020. Totalt 
uppgår dessa till 262 anläggningar. Antalet laddbara 
bilar ökar också kraftigt vilket ställer ökade krav på el-
nätet både vad gäller offentliga laddplatser och privat 
elbilsladdning.

Utifrån målsättningen att växa i marknadsandel på 
företagsmarknaden i Uddevalla lanserade elhandeln 
under 2020 en portföljförvaltad elhandelsportfölj. 
Produkten är ett komplement till befintligt produkter-
bjudande. Försäljningen av produkten har varit positiv, 
förvaltad energivolym i portföljen är idag ca 30 GWh.

Den under året pågående Coronapandemin har inte 
påverkat bolagets verksamhet ekonomiskt i någon 
större omfattning. Kunder har erbjudits kostnadsfria 
amorteringsplaner vilket har nyttjats i liten omfattning. 
Årets kundförluster är i samma nivå som tidigare år. 

Riskanalyser har utförts och verksamheten har 
anpassats för både kunder och anställda för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 529,3 582,1 570,7

Resultat efter finansiella poster 50,5 63,8 61,8

Balansomslutning 1 456,0 1 522,7 1 500,3

Investeringar 68,5 100,2 78,8

Antal anställda 158 166 156

UDDEVALLA ENERGI AB
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB

Skeppsholmspiren  
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Uddevalla Hamnterminals koncernresultat för räken-
skapsåret 2020 blev bättre än budgeterat. Koncernre-
sultatet efter finansiella poster uppgår till 5,7 (14,1) 
mkr att jämföra med budget, 3,5 mkr. Verksamheten i 
Uddevalla hamn har, trots viss påverkan av pandemin, 
utvecklats ungefär som förväntat. 

Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsam-
mans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en sam-
ordnad organisationsmodell. Det innebär att de olika 
verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition och 
klarering är integrerade och all personal är anställd i 
moderbolaget. Dotterbolaget svarar för klareringsde-
len medan Uddevalla Hamnterminal hanterar övriga 
verksamhetsgrenar.

Uddevalla Hamnterminal hanterade under verksam-
hetsåret 1 012 (1 060) tusen ton gods över kaj. Främst 
är det hanteringen av projektgods, där den största 
delen är importen av vindkraftverk, som bidragit till 
den positiva resultatutvecklingen. Om man ser till 
övriga godsslag så är det bl.a. malm, tekniskt nitrat 
och pappersmassa som fortsätter skapa en stark bas för 
hamnens verksamhet. 

Adderande till godsvolymerna över kaj tillkommer 
dessutom de volymer som inte skeppas med båt utan 
enbart hanteras på terminalsidan och transporteras 
till och från hamnen med lastbil eller tåg. En sido-
verksamhet är också de fartyg som periodvis ligger 
upplagda i hamnen.

Under 2020 har Uddevalla Hamnterminal genom-
fört investeringar för totalt 24,8 mkr. Den enskilt 

största investeringen är en pågående upprustning av 
Sörvikskajen som beräknas slutföras under våren 
2021. Sörvik är hamnens centrala punkt och investe-
ringen är viktig för den framtida fortsatta utvecklingen 
på området. Bolaget har också bl.a. reinvesterat i 
maskiner och hanteringsutrustning för hamnverksam-
heten.

Uddevalla Hamnterminal fortsätter internt arbetet 
med detaljplanering och utveckling av ytor. Det inne-
bär att bolaget fortsätter fokusera mot Sörviksområdet, 
tillsammans med Fröland som är det framtida utveck-
lingsområdet. Arbetet med att avveckla ytor på Badö/
Bäve och utveckla Fröland görs i nära samarbete med 
Uddevalla kommun. 

Verksamheten i koncernen har bedrivits och ut-
vecklats i enlighet med det kommunala ändamålet att 
förvalta och utveckla Uddevalla hamn, utföra hamn- 
och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur 
och logistik i hamnen.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 124,2 123,0 116,0

Resultat efter finansiella poster 5,7 3,5 14,1

Balansomslutning 196,1 217,5 193,3

Investeringar 24,8 47,0 76,8

Antal anställda 80 85 80
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UDDEVALLA OMNIBUS AB

Årets verksamhet
Uddevalla Omnibus koncernresultat efter finansiella 
poster för räkenskapsåret 2020 uppgick till -0,9 mkr. 
Årets nettoomsättning uppgår till 147,0 mkr. Ränta-
bilitet på totalt kapital är knappt 1 %, att jämföra med 
koncernkravet om 3 %.

Uddevalla Omnibus förvärvade i månadsskiftet 
augusti/september samtliga aktier i Lysekils Busstrafik 
AB. 

Den sammanlagda verksamheten blir ett viktigt nav 
för busstrafiken i Bohuslän, med de upphandlade tra-
fikavtalen som stabil affärsgrund för respektive bolag. 
Genom samgåendet stärks deras positioner som också 
medför synergieffekter som passar väl in i koncernens 
tillväxtstrategi. De båda bolagen blir starkare tillsam-
mans än var för sig. Verksamheten i dotterbolaget 
anpassas fortlöpande till det kommunala ändamålet. 

Koncernen bedriver linjetrafik som underentrepre-
nör till Bivab (Buss i Väst AB), för trafikhuvudmän-
nen Västtrafik och Jönköpings Länstrafik. Bolagens 
bussar används för stads- och skoltrafiken i Uddevalla 
respektive Uddevalla kommun samt för Ronden 
(region-/ sjukresor). Vidare används fordonsparken för 
upphandlad kollektivtrafik i mellersta Bohuslän och 
Småland samt vid anropsstyrd tågersättning. 

Koncernbolagens verksamheter är förenligt med det 
kommunala ändamålet enligt bolagsordningar samt det 
specifika ägardirektivet och ligger inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Koncernredovisningen avser de fyra månader av 
räkenskapsåret som Uddevalla Omnibus AB ägt 100 
procent av aktierna i Lysekils Busstrafik AB. Jämfö-
relsesiffror är inte tillämpliga. 

Bolagens trafikåtaganden är upphandlade och därav 
konkurrensutsatta. Moderbolagets avtal inrymmer rör-
liga andelar som inkluderar incitament för såväl kva-
lité som vederlag vid förändring i antalet resande med 
bolagets fordon. Förfarandet är i överensstämmelse 
med ägardirektivet, av vilket framgår att bolagens kol-
lektivtrafikverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder. 

Spridningen av coronaviruset har ogynnsamt påver-
kat verksamheten. Virusets konsekvenser har lett till 
färre resenärer i kollektivtrafiken, en förändring som 
varit betydande. Färre resenärer innebär minskade 
intäkter. 

Arbete pågår med att finna nya verksamheter som 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 147,0 116,2 115,0

Resultat efter finansiella poster -0,9 0,0 -1,2

Balansomslutning 279,4 122,3 111,5

Investeringar 66,5 24,7 13,6

Antal anställda 196 115 118

omfattar alternativ på både lång- och kort sikt, exem-
pelvis nya upphandlade trafikåtaganden i syfte att öka 
koncernens intäkter såväl som att reducera kostnader. 
Fler bussar i verksamheten ökar dess intäkter och ger 
fler kostnadsbärare till gemensamma resurser. 

Årets investeringar hos moderbolaget avser förvärv 
av aktier i dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB samt 
bussar uppgående till 32,2 (0) mkr respektive 24,0  
(11,1) mkr. Dotterbolaget Lysekils Busstrafik har 
under verksamhetsåret investerat i bussar om 86,2 
(33,5) mkr. Vidare finns bussar under leasingkontrakt 
med anskaffningsvärden om 40,3 mkr. Investeringarna 
innebär att koncernens balansomslutning, som uppgår 
till 279,4 mkr, har expanderat. Den snabba tillväxten i 
balansomslutning medför att soliditeten redovisas till 
knappt 10 %, i jämförelse med målsättningen i ägardi-
rektivet om 28 %. 

Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik arbetar 
aktivt med att minska miljöpåverkan, som vid urval av 
fordon, deras tekniska utrustning samt val av drivme-
del. Samtliga bussar i bolagens trafik drivs med det 
förnybara drivmedlet HVO (Hydrogenated Vegetable 
Oil). HVO är en förnybar drivmedelskomponent som 
ersätter diesel i dieselmotorer. 

Tillsammans med trafikhuvudmannen Västtrafik 
driver Uddevalla Omnibus fyra bussar med eldrift 
i Uddevalla stadstrafik. Allt för en bättre trafik med 
minskat buller och renare luft. Samtliga bussar i Udde-
valla stadstrafik är el- eller hybridfordon. Verksam-
heten i Småland bedrivs uteslutande med gasdrivna 
fordon. 

Koncernens bolag är certifierade, baserat på 
höga krav ställda, enligt Kvalité- ISO 9001:2015, 
Arbetsmiljö- ISO 45001:2018, Vägtrafiksäkerhet 
ISO 39000:2012 samt Miljöledningssystem ISO 
14001:2015. 
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UDDEVALLA TURISM AB 

Gångpromenad runt Unda
Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,9 
(-5,5) mkr och årets nettoomsättning redovisas till 2,3 
(6,7) mkr. Bolagets soliditet uppgick till 76 (71) %. 

Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turismen 
och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och 
dess skärgård. Bolaget är verksamt inom tre affärsområ-
den inom besöksnäringen:

• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla
• Turistinformation med gästhamn & sommarkafé
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn

Coronapandemin har slagit hårt mot besöksnäringen 
både globalt och lokalt och således begränsat brukandet 
av företagets produkter och tjänster samt till stor del 
både hämmat och fördröjt utveckling av verksamheten.

All beställningstrafik med Skärgårdsbåtarna av-
bokades när pandemin slog till och till följd av de 
restriktioner som Folkhälsomyndigheten införde. 
Pandemin innebar också att den reguljära trafikens start 
med skärgårdsbåtarna försköts till juli månad med en 
begränsning om max 25 passagerare/tur. Inga dagsturer 
eller kvällsturer med Byfjorden genomfördes. Detta 
resulterar således att målet med att öka antalet resenärer 
med 2 % årligen ej uppnåddes 2020.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 2,3 6,1 6,7

Resultat efter finansiella poster -5,9 -5,2 -5,5

Balansomslutning 12,1 7,1 13,0

Investeringar 0,2 0,5 0,1

Antal anställda 7 7 10

Logiuthyrningen på Bassholmen påverkades ej i lika 
hög grad som övrig verksamhet i bolaget, dock mins-
kade antalet gästnätter med -31 % från föregående år. 
Hela Bohuslän minskade -34 % och Västsverige med 
-41 % (hela Sverige -36 %) från året innan. Målet att 
öka gästnattsstatistiken i samma takt som Västsverige 
uppnås ej då ingen ökning skett alls regionalt.

Svemester (att semestra i Sverige) och hemester (att 
stanna hemma på semestern och uppleva platsen man 
bor på) var två begrepp som blev allmänt kända 2020. 
Bolaget kan se en ökning av deras digitala användare 
(besök på uddevalla.com), en ökning med 16 % från 
2019, varpå målet att öka med 2 % årligen uppnås. 
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UDDEVALLA VATTEN AB 

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar ett överuttag på 14,2 
(budget 8,5) mkr. Överuttaget avsätts i VA-fond att 
användas till kapacitetsökning vattennätet.

Avvikelsen beror på lägre avskrivnings- och rän-
tekostnader vilket beror på en lägre investeringsnivå 
samt aktivering än budgeterat.

Uddevalla Vatten AB är huvudman för den all-
männa vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen, vilket omfattar att producera och distribu-
era vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och 
därmed förenliga verksamheter.

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprin-
cipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna 
per vattentjänst ska finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte 
gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag 
av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till 
VA-kollektivet.

Uddevalla Vatten AB bedöms ha god ekonomisk 
hushållning då de finansiella målen och verksamhets-
målen, ännu inte fastställda av Uddevalla kommun, 
visar god måluppfyllelse.

Den kommunala vattenförsörjningsplanen som 
presenterades under året visade på framtida vatten-
brist. En utredning påbörjades omgående och den 
lösning som, utifrån värderingar av kostnad, kvalitet 
och säkerhet, visade sig vara aktuell var ett samarbete 
med Trollhättan Energi om att bygga en gemensam 
råvattenledning från Vänern.

Upphandling för omläggning av VA ihop med 
kommunens asfalt-, centrum- samt badhusprojekt 
överprövades och låg stilla med avtalsspärr i väntan på 
dom. Domstolen gjorde ett snabbt förfarande och gav 
Uddevalla Vatten rätt och i slutet av juni kunde avtalet 
vinna laga rätt.

Under februari och augusti har det vid flera tillfäl-
len varit extra höga havsvattennivåer. Detta har gett 
inläckage i bolagets spillvattenledningar och medfört 
att Skansverket renat havsvatten. 

Montage av solceller på Skansverket har skett under 
året.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 118,7 124,2 113,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 1 126,4 1 128,0 1 051,5

Investeringar 109,2 99,7 138,4

Antal anställda 0 0 0

Dammluckan som reglerar flödet ut från Öresjö kan 
nu fjärrstyras. Det ger bättre möjligheter, personal-och 
tidsmässigt, att optimera vattenhushållningen i Öresjö.

Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn 
på Mikrobiologiska risker i dricksvatten samt kemiska 
risker och cyantoxiner med godkänt resultat.

Betongrenovering i Skansverket bergrum är be-
siktigat med godkänt resultat och målning av ytor i 
bergrummet är klara. Arbete med körytor pågår.

Helrenovering av Fagerhults vattenverk pågår. 
Renoveringen avser såväl byggnad som vattenverksut-
rustning. Syftet är att få ökad driftsäkerhet, effektivare 
styrning, bättre vattenkvalitet samt energieffektivise-
ring.

Skatteverkets beslut om anläggningsbolagens in-
komstdeklarationer 2016, 2017 och 2018 är överklagat 
och ligger hos Förvaltningsrätten och inväntar beslut. 
Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på rän-
tan för de kommunala lånen.

Investeringar har skett med 109,2 (budget 153,3) 
mkr och erlagda anläggningsavgifter uppgick till 37,7 
(budget 53,6) mkr.  

Avvikelserna beror framför allt på några försenade 
omvandlingsområden (VA-utbyggnadsplan) samt 
framflyttade exploateringar.

84  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND  |  UDDEVALLA VATTEN AB 



VÄSTVATTEN AB

Årets verksamhet
Västvatten redovisar ett resultat på 0 mkr. Omsätt-
ningen uppgår till 90,8 (budget 96,1) mkr. Ett år 
präglat av Coronapandemin och de bidrag (sjuklöner) 
och minskningar av kostnader (arbetsgivaravgifter) 
från staten som det har inneburit tillsammans med att 
sammanslagning av databaser till kundsystemet inte 
blivit av är tre anledningar till den positiva avvikelsen. 
Förutom detta är det till stor del personalkostnader 
som gör avvikelsen, en drifttekniker anställs först 
nästa år men var budgeterad för 2020, något lägre 
beredskapskostnader för året och glapp vid omsättning 
av personal. Flertalet kurser har ställts in under året 
pga pandemin och de som kräver fysisk närvaro är 
fortsatt inställda.

Inga investeringar har skett under året.
Västvattens tjänster köps i sin helhet av Uddevalla-, 

Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB.  
Västvatten AB fakturerar alla intäkter och kostnader 
till sina ägarbolag och redovisar varje månad och även 
i årsbokslutet ett resultat på 0 mkr.

Västvattens verksamhet består i att svara för admi-
nistration och ekonomi samt drift och underhåll av 
VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverk-
samhet i VA-frågor.

Coronapandemin har varit på allas läppar, så även 
på Västvattens. Nya arbetssätt har införts för att 
minska risken för spridning. Fler arbetar hemifrån, fler 
möten sker via teams och alla studiebesök är inställda. 
Tråkigt nog innebar detta också att kretsloppskam-
pen där femteklassare lär sig mer om hur vår planets 
kretslopp fungerar och hur den lokala hanteringen av 
vatten, avlopp och avfall går till har ställts in. 

Västvatten AB har under året övergripande arbetat 
med ett flertal områden som påverkar alla ägarbola-
gen. Bland annat tidigareläggning av budgetprocessen 
och att skapa en långsiktig plan för investeringar och 
reinvesteringar. Där ett första steg är att ta fram en 
10-års plan. Tillräckligt med vatten och hur avlop-
pet ska renas på bästa sätt har också varit i fokus. För 
Uddevallas del har det arbetats med råvattenledning 
från Vänern.

Bolaget arbetar ständigt med att identifiera och 
målsätta verksamheternas processer med ambitionen 
att över tid effektivisera och standardisera arbetet 
med ständiga förbättringar och avvikelser. Under året 
påbörjades också ett mer intensivt arbete för att mer 
systematiskt få in effektiviseringsförslag inom verk-
samheten. Många förslag har inkommit och kommer 
arbetas vidare med eller har redan genomförts. Exem-
pelvis digitala signaturer, effektivare remisshantering, 
mötesstruktur, certifiering av processer, minskade 
lantmäterikostnader och solceller.

För att öka medvetenheten om vatten och avlopp 
har en Västvattenbroschyr tryckts. Denna ska an-
vändas för att presentera bolagets verksamhet samt 
att visa vad vatten och avlopp innebär. Broschyren 
skickas som välkomstbrev till nya kunder.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 89,8 95,7 86,9

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 20,7 14,8 17,7

Investeringar 0,0 0,0 0,7

Antal anställda 105 109 103
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BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Årets verksamhet
Stiftelsen har till ändamål (enligt stadgarna) att såsom 
allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla kommun 
förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträt-
ter för upplåtande av hyresbostäder och uthyrningslo-
kaler. Under året har Stiftelsen fokuserat på en hållbar 
förvaltning, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heten i enlighet med företagets affärsidé och vision.

Stiftelsens affärsidé är att erbjuda ett hållbart boen-
de genom att förvalta, bygga och utveckla fastigheter 
i kommunen. Verksamheten ska ta ett samhällsansvar 
och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Stiftelsens vision är att skapa ett hållbart liv i Udde-
valla och vara regionens mest framträdande bostads-
byggare, utvecklare och förvaltare av attraktiva, trygga 
och inkluderande boendemiljöer. Stiftelsen vill vara 
kända för att ha ett stort engagemang, kompetens och 
en hög servicenivå. De är stolta över att driva utveck-
lingen av Uddevalla för deras nuvarande och framtida 
hyresgäster.

Uddevallahem strävar efter att vara en värd för 
alla och vill med det agera för att skapa bästa förut-
sättningar till ett bra boende utifrån hyresgästernas 
perspektiv. Att vara en värd för alla innebär även att 
Uddevallahem är en arbetsplats som är öppen för 
olikheter. Stiftelsen har kompetent personal och ser 
till att vara en aktör som tar ansvar för staden och har 
ambitionen att bidra till ett mer integrerat samhälle.

Det totala resultatet för året uppgick till 45,2 (43,6) 
mkr före bokslutsdispositioner och skatt med ett bibe-
hållet rörelseresultat på 77 mkr. 

Årets resultat för koncernen på 45,2 mkr är i linje 
med prognosen på helår. Med tanke på det milda året 
har driftskostnaderna varit lägre än prognos vilket 
stiftelsen har nyttjat till fler underhållsåtgärder i deras 
fastigheter. Ränteläget har varit gynnsamt under året 
med en budgeterad ränta på 1,80 % och en snittränta 
för året på 1,46 % (exkl. låneavgift) vilket ger en lägre 
räntekostnad på 1,4 mkr.

Uddevallahem har ökade hyresintäkter på totalt 
14,8 mkr som bl.a. beror på Sundbergs hyresintäkter 
på helår jämfört med 6 månader 2019 vilket gör 9,1 
mkr. Hyresintäkten ökar också pga. hyreshöjningar vid 
ROT-renoveringarna och bruksvärdeskorrigering på 
fastigheterna Windingsborg och Fregatten som pågår 
under 7 år samt den årliga hyreshöjningen. 

Under året har stiftelsen ökat underhållsåtgärderna 
med 14,7 mkr. De har bland annat målat fasader och 
renoverat uteplatser på Myntet, renoverat utemiljöerna 

på Skogslyckan med belysning och lekplatser och 
planteringar, införskaffat ny tvättstuga på Tjärhovsga-
tan, installerat robotgräsklippare, bytt låssystem och 
bytt ut fjärrvärmecentraler. 

Avskrivningarna ökar med 3 mkr som beror på 
nyproduktionerna samt ROT-projekten. 

Under året har Uddevallahem satsat på ROT-
renoveringar, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heterna.

Etapp två för ROT-renovering på Bidevindsvägen 
1-3 färdigställdes i december. Denna entreprenad 
påbörjades i januari. Totalt var det 52 lägenheter som 
renoverades. På Tallvägen 2-4 ROT-renoverades totalt 
25 lägenheter, detta projekt pågick under 2020 och 
färdigställdes innan jul. Det monterades också digitala 
låssystem till lägenheterna för att kunna utvärdera och 
analysera dessa till framtida projekt. Sunnanvindsvä-
gen 10 har klätts med ny isolering och fasadskivor och 
fått nya fönster för förbättrat inomhusklimat och sänkt 
energiförbrukning. Projektet var färdigt under april 
månad. Vid mätningar som utfördes efter åtgärderna 
ser vi en energibesparing på ca 30 %, trots det extremt 
milda året.

Uddevallahem har investerat 57 mkr i fastigheter 
under året. Det avser främst rot-renoveringar.

Under 2020 har stiftelsen bland annat renoverat 
tvättstugor, tillgänglighetsanpassat, återställt och 
skapat nya yttre miljöer, förbättrat belysning och lek-
platser. Allt för att skapa en ökad trivsel och trygghet. 
Utöver detta har det genomförts underhåll på platser 
i stiftelsens fastigheter som kunderna inte ser, bland 
annat i undercentraler, putslagningar av fasader, bal-
konger med mera. På Myntet har arbetet fortsatt med 
fönsterbyten och fasadmålningar.

Myndighetskrav som OVK och brandskydd sker 
löpande varje år, så även åtgärder i stiftelsens skydds-
rum.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 351,8 354,5 337,1

Resultat efter finansiella poster 45,2 43,0 43,6

Balansomslutning 2 128,7 2 101,3 2 149,1

Investeringar 53,1 85,0 82,9

Antal anställda 80 85 76
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Stiftelsen har till ändamål att inom Ljungskiledelen 
inom Uddevalla kommun förvärva fastigheter eller 
tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och för-
valta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägen-
heter och kollektiva anordningar. Stiftelsen ska vara 
ett allmännyttigt bostadsföretag (enligt stadgarna). 

Under året har stiftelsen fokuserat på en hållbar 
förvaltning, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heten i enlighet med Stiftelsens stadgar.

Det totala resultatet för året uppgår till 3,7 (1,3) mkr 
före bokslutsdispositioner och skatt, 1 mkr bättre än 
budget. Det är främst lägre fjärrvärmekostnader pga 
ett milt år samt lägre personalkostnader som påverkar 
det förbättrade resultatet. 

Stiftelsen arbetar med fokus på att ta hand om deras 
fastigheter på ett så professionellt sätt som möjligt. 
Under 2020 har 2,0 (3,0) mkr lagts på underhållsåtgär-
der. 

Stiftelsen har bland annat installerat robotgräsklip-
pare på Kaprifolvägen. Investerat i en ny värmean-
läggning på Korepmyrsvägen och utemiljöarbeten runt 
om i beståndet.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 13,9 14,1 13,7

Resultat efter finansiella poster 3,7 2,1 1,3

Balansomslutning 82,1 81,5 83,5

Investeringar 1,5 1,1 0,6

Antal anställda 3 3 3

Ljungskilehem har investerat 1,5 mkr i värmesys-
tem, hjärtstartare och robotgräsklippare. 

Hyresintäkterna för året ökar med 0,3 mkr och det 
beror bl.a. på den årliga hyreshöjningen. Hyreshöj-
ningen för året blev 1,8 % från 1 april 2020. Det är 
fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och därför 
ingen vakans på bostäder. 

Räntekostnaderna är totalt 1,2 (1,2) mkr. 
Den totala låneportföljen uppgår till 55,7 mkr jäm-

fört med 60,5 mkr för 2019.
Soliditeten är 21 (22) %.

Årets verksamhet
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kom-
mun. Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
har till ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga 
och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande 
av hyresbostäder. 

Under 2020 har samtliga lägenheter och större lo-
kaler varit uthyrda. Verksamheten har till största delen 
bestått av att förvalta befintligt bestånd. En planering 
och förprojektering för stambyte av 114 lägenheter i 
Walkeskroken har påbörjats och pågår. 

Årets resultat för koncernen är 3,8 mkr vilket är 
betydligt bättre än budget som låg på 0,9 mkr. Denna 
positiva budgetavvikelse beror framförallt på lägre 
räntekostnader och att man varit återhållsam med 
underhållet i fastigheterna för att därmed stärka stiftel-
sens kassa. Soliditeten har under året ökat.

Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 34,7 34,9 34,2

Resultat efter finansiella poster 4,6 1,5 2,5

Balansomslutning 289,6 271,8 287,9

Investeringar 0,3 0,0 46,0

Antal anställda 0 0 0

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA
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Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i 
Herrestad. Detaljplanearbetet har under året inväntat 
besked huruvida Uddevalla kommun och Länsstyrel-
sen kommer fram till en lösning av trafiksituationen 
på Riksväg 44 genom Uddevalla, som därefter skulle 
godkännas av Trafikverket. I slutet av 2020 har en 
möjlig lösning på trafiksituationen framkommit vilket 
öppnar upp möjligheten för stiftelsen att arbeta vidare 
med detta under kommande år. Målsättningen är att 
skapa mindre och yteffektiva lägenheter i flerbostads-
hus som dels riktar sig till de som söker sin första 
bostad eller till äldre som söker ett mindre och bekvä-
mare boende. 

Stiftelsen undersöker också möjligheten att på 
Strömstadsvägen delta i exploatering av Stadskärnan 
1:31 och där bygga ca 30-40 hyresrätter. 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges 
första internatskola från 1776. I dag är fortfarande den 
viktigaste uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdo-
mars utbildning och fostran”. Det sker numera i form 
av stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut 0,3 
mkr till 15 stipendiater.

331 ha av stiftelsens totala areal om 493 ha utgör 
skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en av 
Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Intäkterna för 
skogsvården blev 0,8 mkr och kostnader för markåter-
ställning, vägreparationer, gallring och underröjning 
blev 0,1 mkr. Totalt resultat för skogsvården blev 0,7 
mkr. 

Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och 
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på sommar-
säsongen. Den pågående Coronapandemin drabbade 
verksamheten hårt. I början av sommaren hade Folk-
hälsomyndigheten infört reserestriktioner, men dessa 
släpptes vid midsommartiden. Beläggningen under 
STF-perioden (juni-augusti) var 1766 gästnätter vilket 
var betydligt färre (778) än 2019. 

Uthyrning av Societetshuset för bröllop och andra 
arrangemang drabbades också hårt av coronarestrik-
tionerna. Alla bokningar utom tre under perioden maj 
– september blev inställda och i några fall flyttade till 
säsongerna 2021 och 2022.

Årets större byggnadsvårdsprojekt var renovering 
och målning av Bikupan. Till renoveringen beviljade 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 2,7 2,6 2,1

Resultat efter finansiella poster 0,7 0,0 -1,4

Balansomslutning 6,5 7,4 7,7

Investeringar 0,0 0,0 1,4

Antal anställda 4 5 6

Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen bidrag om till-
sammans 0,15 mkr. Stiftelsens kostnad blev 0,09 mkr.

Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens 
31 byggnader har även skett genom egen personal. 
Sådana arbeten har varit renovering av en lägenhet i 
Grindstugan, röjning och rensning efter en hyresgäst 
i Skräddarbostaden, målningsarbeten i Snäckan och 
Sjöstugan.

Löpande underhåll av parken med plantering av 
blommor, gräsklippning mm har skett som tidigare.

Uthyrning av året-runt- och sommarbostäder liksom 
lokaler till företag har skett som tidigare.

Under året har en medarbetare gått i pension. På 
grund av stiftelsens ekonomi har ingen ersättare 
anställts.

Årets resultat för hela verksamheten uppgår till 0,7 
mkr.

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG, FORTSÄTTNING

2020 blev HSB norra Bohuslän 
tillsammans med HSB stiftelsen 
Jakobsberg en av tre nominerade på 
Branchmarkevent 2020 till att ta emot kundkristallen 
för ”Största lyft Serviceindex 200-999 lägenheter”. 
Stiftelsen har kö och god efterfrågan på deras lägenhe-
ter och ser ovan nämnda nominering som ett kvitto på 
att de långsiktigt är en god och aktiv aktör på markna-
den vilket uppfyller deras ägardirektiv. Ambitionen är 
att framöver bli en ännu större aktör, genom förvärv 
och nyproduktion vilket också går hand i hand med 
stiftelsens ändamål.  

En stabil efterfrågan på stiftelsens lägenheter och 
lokaler och en fortsatt anpassning till mer energieffek-
tiva åtgärder och lösningar i deras fastigheter talar för 
en fortsatt långsiktig ekonomisk hållbarhet.
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Årets verksamhet
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är ett 
kommunalförbund som genom myndighetsutövning, 
förebyggande arbete, information, utbildning och 
räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och 
säker miljö för människor att vistas i. Förbundet an-
svarar för att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst 
i de tre medlemskommunerna, Uddevalla, Munkedal 
och Lysekil.

Resultatet för året uppgår till 1,3 mkr. Exempel på 
större positiva budgetavvikelser är lägre arbetsgivarav-
gifter då förbundet begärt nedsättningar för utbetalning-
ar som gjorts under perioden 1 mars till och med 30 juni 
efter Riksdagens beslut och lägre utbildningskostnader 
för personalen till följd av Coronapandemin. Förbun-
det har även haft lägre kostnader över lag på samtliga 
brandstationer och kostnader hänförbara till uteblivna 
externa brandutbildningar. Förbundet har haft högre 
intäkter än budgeterat exempelvis lönebidrag och för-
säljning av fordon. Negativa budgetavvikelser återfinns 
bland annat i form av högre personalkostnader, datorer 
och datautrustning, köp av annan räddningstjänst, re-
paration och service av fordon och revisionskostnader. 
Förbundet har även haft lägre intäkter än budgeterat 
exempelvis onödiga brandlarm och saneringsuppdrag, 
tillsyn och uteblivna externa utbildningar. Resultatet är 
0,2 mkr starkare än föregående år, vilket bland annat är 
ett resultat av pandemin.

I samband med Förbunds-/räddningschefens pensio-
nering i augusti gjordes en ny tillfällig organisation med 
tf Förbundschef och tf Räddningschef.

Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) som reglerar tjänste-
köp av funktionen förbundschef. Avtalet trädde i kraft 
2020-08-17 och innebär att NÄRF:s förbundschef också 
är tf Förbundschef i RMB. Till funktionen räddnings-
chef har tillförordnande skett inom RMB. 

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile beräknas 
stå klart halvårsskiftet 2021.

Projektering för ny brandstation i Uddevalla pågår. 
Beräknas stå klar halvårsskiftet 2023.

Ett förslag till avtal har tagits fram och presenterats 
för övriga räddningstjänster inom Fyrbodal, detta har 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 79,8 87,8 95,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 1,1

Balansomslutning 51,7 53,4 57,5

Investeringar 4,6 5,4 3,2

Antal anställda 194 200 203

resulterat i förhandlingar med Räddningstjänsten Orust 
som ansluter till LC 54 och vår gemensamma system-
ledning från och med 18 januari 2021. Förhandlingen 
med Orust innefattar även att RCB-funktion (räddnings-
chef i beredskap) övertas av gemensam RCB i RMB/
NÄRF.

Under hösten fattade Riksdagen beslut om ny LSO 
Framöver kommer beslutade förändringar att påverka 
förbundets verksamhet inom flera områden. Exempel 
på detta kan vara att MSB ersätter Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet för räddningstjänsten, föreskrifter 
med krav på räddningstjänsterna att ingå i en större 
operativ systemledning, föreskrifter om utformning av 
handlingsprogram mm.

Utveckling av den gemensamma operativa system-
ledningen med NÄRF kommer att fortgå. Närmast 
genom att Räddningstjänsten Orust kommer att ingå i 
denna från 2021-01-18. Arbetet med att skapa en sam-
syn mellan räddningstjänsterna i VG, om systemled-
ning, kommer att utgöra en viktig fråga och resultatet av 
detta arbete kommer att påverka förbundets verksamhet 
för en lång tid framöver.

Att rekrytera och bibehålla RiB-personal kommer 
under 2021 att ytterligare prioriteras. I takt med att svå-
righeterna till rekrytering av denna personalgrupp ökar, 
måste nya strategier för rekrytering samt att bibehålla 
denna grupp tas fram. Förbundets RiB-personal utgör 
en majoritet av deras personalresurser och därmed grun-
den för bemanning på deras brandstationer.

Det är också viktigt att personalförsörjningen av hel-
tidsbrandmän har en hög prioritet för framtida rekryte-
ringar till denna yrkesgrupp.

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN
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KORTA FAKTA

2020 2019 2018 2017 2016

Kommunfullmäktige

Inkomna medborgarförslag st 93 100 91 68 69

Inkomna synpunkter (klagomål) st 42 49 36 42 -

Inkomna synpunkter (beröm) st 1 13 24 8 -

Genomförda medborgardialoger st 3 9 7 3 -

Kommunstyrelsen

Mottagande av nyanlända flyktingar antal 90 169 249 350 688

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder antal 683 718 735 688 612

Ökning, heterogenitet i yrkesgrupperna avseende kön % 3,8 4,5 - - -

Tillsvidareanställda i Uddevalla kommun antal 4 855 4 833 4 796 4 645 4 486

Hushåll med försörjningsstöd * antal 1 400 1 399 1 311 1 272 1 400

Barn och utbildningsnämnden

Barn i kommunal förskola antal 1 701 1 702 1 629 1 672 1 598

Barn i fristående förskola antal 1 239 1 135 1 132 1 069 1 158

Barn inom pedagogisk omsorg antal 234 224 288 252 281

Barn i kommunalt fritidshem antal 2 547 2 581 2 484 2 488 2 395

Barn i fristående fritidshem antal 331 392 401 336 352

Barn i kommunal förskoleklass antal 603 639 635 592 642

Barn i fristående förskoleklass antal 79 73 81 81 84

Elever i kommunal grundskola antal 5 384 5 361 5 225 5 038 4 948

Elever i fristående grundskola antal 752 760 741 748 718

Elever i grundsärskola antal 91 75 65 86 54

Elever i kommunal gymnasieskola antal 3 028 3 041 3 102 3 166 3 067

Elever i fristående gymnasieskola antal 332 341 397 398 441

Elever i gymnasiesärskola antal 90 79 53 70 49

Elever på komvux, inkl. SFI antal 2 981 2 654 2 841 2 793 2 598

Socialnämnden

Köpta vårddagar missbruk antal 3 549 2 954 4 131 3 507 2 074

Personer med beslut om LSS-insats antal 537 526 491 495 475

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS antal 231 235 209 209 191

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB antal 77 79 80 82 89

Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/
månad exkl. servicebostäder

tim/
mån 39 900 39 783 39 707 44 948 46 334

Antal platser i särskilda boenden inkl korttids och 
rehabiliteringsplatser antal 738 665 689 695 704

Samhällsbyggnadsnämnden

Nybyggd gång- och cykelbana m 1150 650 225 990 300

Bygglovsärenden st 607 523 588 662 623

Förhandsbesked st 97 86 60 43 59

Miljöärenden st 2 593 1 866 1 698 2 207 1 316

Livsmedelsärenden st 823 922 904 811 263

*Siffran för år 2020 är preliminär.
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2020 2019 2018 2017 2016

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

Lantmäteriförrättningar st 132 142 146 148 127

Kart- och mätärenden st 923 870 859 866 578

Planuppdrag st 19 19 8 7 12

Detaljplaner färdiga st 7 2 10 5 10

Producerade lägenheter detaljplan st 405 0 112 93 120

Detaljplanerad orörd mark ha 2,7 0 2,4 0,4 13

Tillbudsrapporter antal 54 27 56 28 17

Kultur och fritidsnämnden

Besökare Bohusläns museum antal 106 157 247 566 270 273 280 095 276 387

Besökare Regionteater Väst antal 3 785 7 761 10 270 8 708 12 495

Kulturskolan elevplatser antal 1 383 1 293 1 150 1 155 1 169

Biblioteken lån (fysiska och digitala) antal 286 796 348 996 340 495 339 807 354 850

Emaus lantgård besök antal 27 300 36 533 37 332 46 347 47 216

Fridhemshallen besök antal 32 000 38 500 38 000 39 580 44 175

Walkesborgsbadet besök antal 53 557 79 469 110 873 118 223 103 651

Bowlinghallen besök antal 24 831 48 022 50 000 56 500 -

Båt  
Foto: Peter Ljunggren
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE



BEGREPPSFÖRKLARING

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Kostnaden belastar resultaträkningen det år 
förpliktelsen infrias.

Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och an-
läggningar. 

Avskrivningar 
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en an-
läggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning.

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk formell förpliktelse vars 
belopp eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd. Kost-
naden belastar resultaträkningen det år förpliktelsen 
uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfris-
tiga skulder. Anger betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut förde-
lad på tillgångar och skulder.

Bokslutsdispositioner
Avser de civil- och skatterättsliga reserveringar och 
fondavsättningar som kan göras i bokslutet i syfte att 
påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. 
Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver 
i balansräkningen. 

Budgetföljsamhet
Skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat 
i relation till verksamhetens nettokostnad.

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Extraordinära poster
Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och som inte in-
träffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsent-
ligt belopp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har för-
ändrats genom årets inkomster och årets utgifter.

Finansnetto
Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostna-
der.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat 
sig på olika sektorer, jämfört med budget.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men ändå viktiga att uppmärksamma vid jämförelse 
mellan olika år. 

Koncernredovisning 
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Uddevalla kommun) och dess ägda 
företag (över 20 %) sammanställs som om dessa vore 
en enda ekonomisk enhet.

Nettoinvesteringar
Utgifter för investeringar med avdrag för de investe-
ringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.

Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Anger hur stor del 
av skatteintäkterna som används till den löpande verk-
samheten.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader un-
der perioden samt återger hur förändringen av kommu-
nens eget kapital har framkommit. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totalt kapital (%). Anger 
betalningsförmågan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnad
Utgör skillnaden mellan de intäkter och kostnader som 
kommunens olika verksamheter skapat.

Självfinansieringsgrad och 
egenfinansiering
Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från 
den löpande verksamheten dividerat med nettoinveste-
ringar. Visar hur stor del av investeringar som finansie-
ras med egna medel. 

Egenfinansiering är ett liknande mått där avskriv-
ningar och resultat divideras med nettoinvesteringarna.
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VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna – 
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och 
utvecklar den kreativa förmågan.

LÄGE – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna 
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark 
tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.





Besöksadress:
Varvsvägen 1

Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60  00
www.uddevalla.se
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1 Ekonomiskt resultat 
Resultatet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 

uppgår till 2,0 mkr. Den främsta orsaken är lägre kostnader för arvoden för samtliga verksamheter 

och uppgår till 1,1 mkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader för resor, främst vad gäller 

vänortskommittén. Kostnaden för revision blev lägre än avsatt budget. För överförmyndarens del 

uppvisades en positiv budgetavvikelse för administrationen via kontoret Samverkande 

överförmyndare. 

Kommunfullmäktige 

Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta. 

Fullmäktige har sammanträtt vid 11 tillfällen under året. Sammanträdena under april-juni 

genomfördes med halverat antal ledamöter. Flera av höstens sammanträden har varit förlagda till 

Bohusgården vilket inneburit högre kostnader. Sammanträdet i december var helt digitalt. 

Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har delats ut under året. I början på året 

genomfördes en föreläsning som uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes. 

Det har varit 4 sammanträden för ungdomsfullmäktige. 

Kommunens revisorer 

Revisionens verksamhet har påverkats av Covid-19 genom att flera planerade utbildningsinsatser 

fått ställas in eller ersättas av webbinarium, samt vissa av revisorerna deltagit i kollegiets möten 

digitalt. Under året har det genomförts en fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens 

investeringar, samt en fördjupad granskning kring direktupphandling och ramavtalstrohet. 

Överförmyndare 

I kommunen har drygt 700 personer god man, förvaltare eller förmyndare. Granskningen av 

årsräkningarna för 2019 har kunnat ske som planerat, vilket innebär att samtliga årsräkningar har 

handlagts och beslut om arvoden har fattats. Beroende på huvudmannens ekonomiska situation ska 

arvodet antingen bekostas av huvudmannen själv, av kommunen eller i form av ett delat ansvar. För 

den granskning som skedde 2020 avseende årsräkningar för 2019 har det visat sig att kommunens 

kostnader för arvoden blev lägre än förväntat. 

Vänortskommittén 

Under året har vänortskommittén samlats 4 gånger och vänortstyrelsen 4 gånger. På grund av 

pandemin har inga utbyten skett under året. Vänortskonferensen, kulturutbytet och det nordiska 

ungdomsutbytet har flyttats fram till sommaren 2021. Ungdomsutbytet med Japan har också flyttats 

till 2021. Troligen kommer det bara att ske ett digitalt utbyte med Japan 2021. 
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Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader Kommunb
idrag 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Fullmäktige 0,0 -2,0 2,5 0,4 0,1 

Kommunens revisorer 0,0 -1,6 2,1 0,5 0,2 

Överförmyndare 0,0 -5,5 6,1 0,7 0,2 

Vänortskommittén 0,0 -0,1 0,4 0,4 0,1 

Summa 0,0 9,2 11,1 2,0 0,7 

 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   95 

Resultatet för bemötande är 95%, vilket är bättre än förra årets resultat som var 88 %. En kraftig förbättring noteras 
för samtliga undersökta verksamheter år 2020 vilket resulterar i att Uddevalla blir bäst i Sverige av 144 svarande 
kommuner. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, 
gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt kommunledningskontoret. 
 
Kontaktcenter arbetar med förvaltningarna för att invånarna/kunderna ska få ett gott bemötande vid kontakt med 
kommunen, det är viktigt att alla verksamheter, chefer och medarbetare har ett service- och kundansvar. 
Under 2020 har Kontaktcenter totalt hanterat 64 365 ärenden, med en lösningsgrad på 84% vilket är en markant 
ökning jämfört med 2019 då antalet ärenden var 42 458 och lösningsgraden 76%. 
 
Förvaltningarna arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet, värdegrunden 
diskuteras också på verksamheternas APT. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utbildat samtliga miljöinspektörer i 
kommunikation och bemötande via Miljösamverkan. I en egen enkät med frågor gällande myndighetshandläggning 
och bemötande visar på ett gott bemötande och mycket nöjda kunder. Barn och utbildning genomför enkäter med 
vårdnadshavare. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför brukarundersökningar med frågor om bemötande i de 
öppna verksamheterna. Under 2020 har biblioteket undersökts. Genomgående fick personalens bemötande höga 
betyg. 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

  75 

 

Servicemätningens resultat för måttet som gäller kontakt med kommunen via telefon är 75% vilket är bättre än förra 
årets resultat som var 73 %. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o 
familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt 
kommunledningskontoret. 
En skillnad i resultatet jämfört med förra året kan bero på att tidigare växel numera ingår i Kontaktcenter eller att kan 
vara svårt att nå personer inom kommunens organisation beroende på att personalen i många fall inte hänvisar sin 
telefon vid ex frånvaro, semester, möten eller dylikt. 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka   99 
 

Resultatet enligt servicemätningen för 2020, visar att 99 % av all e-post besvarades inom ett dygn vilket var på 
samma nivå som förra året, 99%. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o 
familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt 
kommunledningskontoret. 

Förvaltningarna försöker att besvara mail direkt, även om svaret innebär att man ber att få återkomma och när i tid 
det i så fall kan ske och under semesterledighet bevakas alla personliga e-postlådor av tjänstgörande kollegor. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Företagsklimat, ska bli bättre   78 
 

Det preliminära NKI-resultatet för 2020 ligger på 78 vilket är väldigt bra. Korrekt siffra kommer i v. 14 
 
En process för förbättringsaktiviteter har etablerats vilket konkret innebär att i samtliga myndighetsområden 
genomförs varje år en revisionsliknande aktivitet för att identifiera möjliga förbättringar. En effekt detta lett till är en 
ökad informell kontakt mellan handläggare och företagare vilket avdramatiserat tillsynsärenden betydligt. Vidare har 
kommunikationen om kommunens aktiviteter och NKI intensifierats i syfte att öka medvetenheten om kommunens 
arbete med företagsklimatet. Under tredje tertialet har även ett samarbete med Svenskt Näringsliv initierats för att 
förbättra näringslivets attityder till Uddevalla kommun. 

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät   257 
 

Under 2020 har Uddevalla halkat ner 12 placeringar. Svenskt Näringsliv har både gjort betydande förändringar i sin 
undersökning och bytt strategi. Strategin är idag inriktad på konstruktiv dialog med kommunerna.  Under tredje 
tertialet inleddes ett samarbete med Svenskt Näringsliv just med syfte att skapa en bättre dialog om förbättring av 
företagsklimatet. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder barnomsorg även på obekväma tider vilket gynnar företagsamhet. Ung 
företagsamhet, UF, är väl etablerat inom Uddevalla gymnasieskola. Yrkesprogrammen arbetar aktivt för ett gott 
samarbete med branschorganisationer. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från företagare. Samtliga 
miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via Miljösamverkan - både vid nyanställning samt 
fortsättningsutbildningar. 
 
Socialnämnden har under perioden inte aktivt arbetat med åtgärder för att förbättra rankingen av företagsklimatet. 
På grund av pågående pandemi har arbetet inte prioriterats. Samverkansmöten som vanligen hålls med avtalade 
företag/avtalspartner (utförare inom valfrihetssystemet och varudistribution) har inte kunnat genomföras. 

  Antal företag i kommunen, ska öka   5 438 
 

I slutet av december fanns 5438 företag med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (Avser aktiebolag, enskilda 
näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag). 

  Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka   62,2 
 

Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62,2 resor/invånare och minskade med 21 % jämfört med 2019.  

 

Förklaringen är pandemin som utbröt under året och som medförde olika reserestriktioner och förändrade 
arbetsmönster osv. För Västtrafik som helhet beräknas resandeminskningen ligga i nivå med vad som kunnat 
konstateras i Uddevalla. Under 2020 har Västtrafiks prioritering varit att upprätthålla en stabil trafik med det 
trafikutbud som gällde före pandemin. Det minskade resande har dock fått stora konsekvenser för Västtrafiks 
ekonomi och bolaget planerar utifrån Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett nedskalat trafikutbud 
motsvarande en resandeminskning på 10 % – 15 %. 

  Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka   361 
 

Under sista delåret har 108 företag nyregistrerats med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (aktiebolag, enskilda   
näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag), vilket innebär att 361 företag har nyregistrerats totalt under 
2020.  
 
Trots Corona-pandemin är antalet nyregistrerade företag på ungefär samma nivå som andra delåret, dock något 
lägre än första delåret. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska 
öka 

75 88 79 

 

Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades under 
senhösten. Inom avdelningen för social omsorg har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat gjorts. 

 
Uddevalla kommun ligger något under rikssnitt på de allra flesta nyckeltal och med en något avvikande trend jämfört 
med tidigare år. Resultatet visar att Uddevallas arbete med förbättrad matupplevelse har gett effekt med en tydlig 
positiv trend. Upplevelsen av ensamhet samt förtroende för personalen är två områden som avviker negativt jämfört 
med riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete med problem- och orsaksanalys samt åtgärder för 
förbättrade resultat. 

  Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska 
öka 

88 90 89 

Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades under 
senhösten. Inom avdelningen för social omsorg har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat gjorts. 
 
Uddevalla kommun ligger runt rikssnitt på de allra flesta nyckeltal och på liknande nivåer som föregående år. 
Möjlighet att framföra synpunkter och klagomål samt möjlighet att få kontakt med personalen är två områden som 
avviker negativt jämfört med riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete med problem- och orsaksanalys 
samt åt gärder för förbättrade resultat. 

  Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala 
byggnader 

  87 

 

Resultatet är det samma som förra året. Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala 
byggnader. Drygt 60% av energianvändningen går till uppvärmning av kommunala byggnader där nästan alla 
byggnader är anslutna till fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet material och en stor del 
av materialet som bränns består av sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. Beräkningar på andelen 
fossilt i soporna som bränns i fjärrvärmenätet bygger på schablon från Naturvårdsverket.  

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt naturskyddsföreningens märkning "bra miljöval" som innebär att 
den el som kommunens verksamhet använder är förnybar. Kommunen har ökat andelen solceller i jämförelse med 
2019 ingångsvärde 688 m2 och totalt har kommunen nu 1 892 m2 solceller vilket motsvarar ca 1 % av kommunens 
verksamheters elanvändning. Under 2020 färdigställdes projekten Källdalskolan, Mistelgatan 
samt Ramnerödsskolan. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är bland annat 
Uddevallas nya brandstation och Nya simhallen. 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon   91 
 

Andelen fossila bränslen, såsom diesel och bensin har minskat med 1 % under 2020 från 92% år 2019 till 91% 
2020. Det klart dominerande bränsleslaget är diesel (63 %). För att främja användningen av biodrivmedel har 
regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer varje år 
måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. För 2020 
var reduktionsnivån 4,2 procent inblandning av förnybart i bensin och 21 procent förnybart i diesel. 
Inblandning av biogas i fordonsgasen är minst 60%. Etanol har 15% inblandning av bensin. 
 
För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon arbetar kommunen med att succesivt byta ut till 
fordon som drivs på förnyelsebart bränsle. Det finns idag stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen i 
kommunala fordon, bland annat då det saknas infrastruktur för att ladda elbilar i kommunen samt att elbilar är 
betydligt dyrare i inköp. Det är också är lång väntetid på att få elbilar i och med att elbilssatsningen är prioriterad 
nationellt. Gasfordonen finns ett fåtal att beställa, Under året har man inte kunnat byta ut ytterligare fordon till fordon 
som drivs på förnyelsebart bränsle, på grund av ovanstående orsaker.  
2020 har 18 stycken ladd-hybrider köps in till fordonsparken för att bidra till måttet. Dock är det var och en 
förvaltningen som väljer vilken typ av bil som ska köpas in. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  

 

Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka 18 986 19 041 36 027 

 

Det lägre resultatet gentemot 2019 beror delvis på att ca 10 föreningar inte redovisat vid redovisningstillfället. Det 
finns inga indikationer som skulle kunna förklara en eventuell nedgående trend. Det rådande pandemiläget kan 
påverka antalet medlemmar negativt fast om så är fallet borde detta synas i samband med nästa årsredovisning då 
2020-års medlemsantal redovisas. 

  

 

Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka 123 878 187 016 310 894 

 

Redovisat resultat gäller för våren 2020. 

Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 framgår av resultatet men är klart mindre än förväntat. En 
hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin verksamhet. 
 
Antalet aktiviteter minskar troligtvis något ytterligare men den negativa trenden borde plana ut. Detta då 
föreningarna som redovisat ett lägre antal aktiviteter vårterminen 2020 gentemot vårterminen 2019 har 
kompenserats ekonomiskt genom aktivitetsbidrag utbetalats på 2019-års nivå. Föreningar anslutna till 
Riksidrottsförbundet har även erhållit statligt ekonomiskt stöd. 

  Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av 
skatter och bidrag 

  98,5 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
Nettokostnadsandelen för helåret 2020 blev 98,1%. Orsaken är främst helårsresultatet på drygt 71 mkr, vilket 
medför att snittet över 4 år blev 98,5% 

  Soliditeten ska förbättras   12,4 

 Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
Soliditeten ökar i kommunen för tredje året i rad, främsta orsaken till årets ökning är det ekonomiska 
helårsresultatet. 

  Egenfinansiering av investeringar minst 30 %   55,2 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
Egenfinansiering av investeringar uppgår i år till nästan 60% främst på grund av årets höga resultat. Vilket är en 
stor ökning jämfört med föregående år. Snittet över 4 år minskar dock eftersom tidigare års snitt var över 100%. 

  Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka 84,7 82,8 83,7 

Andel behöriga elever har ökat sedan föregående år, det är framförallt en markant ökning vad gäller flickornas 
resultat medan pojkarnas resultat har minskat något. 
 
Grundskolans ledning har påbörjat en fördjupad orsaksanalys som skall utmynna i relevant kompetensutveckling 
och förändring av undervisningen. Det finns bland annat ett behov av utveckling av undervisningen i ämnena 
Svenska, SvA och Matematik i år F-9. I samarbete Stockholms universitet arbetar grundskolan under 2020-2021 
specifikt med utveckling av ämnet svenska som andraspråk. 

  Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
ska öka 

78,57 75,16 76,81 

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning läsåret 16/17 hade 76,8 % en gymnasieexamen efter 4 år, 
vilket är en ökning med 2,7% sedan föregående årskull. 
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Sett ur ett längre perspektiv har resultatet legat relativt konstant och över rikssnitt, med en positiv trend sedan 
2015. Det är mer än 20% som inte tar gymnasieexamen inom 4 år. Utifrån analys av studieresultat samt trygghet 
och studiero har en åtgärdsplan tagits fram. Framgångsrika arbetssätt sprids vidare genom gymnasieskolans fyra 
prioriterade utvecklingsområden: Främja närvaro och förebygga avhopp, mentorskap (likvärdigt stöd kring elevers 
studiesituation), prognoser av andel elever med gymnasieexamen samt att identifiera kurser som ger F per 
program. 
 
Yrkesprogrammen har för andra året en högre andel elever än de högskoleförberedande programmen som når 
gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat har ökat över tid, och det finns en positiv trend för pojkarna på 
yrkesprogrammen. 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   31,7 

Under året har fortsatta insatser gjorts för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel. 2020 års resultat blev 
31,7%, vilket är en minskning med 0,3% jämfört med 2019. 
 
Det nya livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet av ekologiska livsmedel som kan köpas in, men en utmaning 
att öka andelen ekologiska livsmedel finns på grund av besparingskrav och förändrade tilldelade ramar. 
Alla förvaltningar uppger att de handlar ekologiskt i den mån går utifrån rådande avtal. 
 
På grund av nytt statistiksystem, saknas tillgång till förvaltningsvis statistik i dagsläget. Från och med 
februari/mars 2021kommer kommunen att ha en bättre uppföljningsmöjlighet på förvaltningsnivå. 

  Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka 

20,7 28,1 24,8 

24,8 % (68 av 274) gick vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. Det är en försämring från förra årets 
30,3 % (139 av 460). Orsaken är framför allt den åtstramade arbetsmarknaden på grund av covid-19.  

 

Arbetsförmedlingen har inte varit aktiva i samverkan under större delen av året och inte heller anvisat arbetslösa i 
samma utsträckning. Deltagarna har i huvudsak varit personer i försörjningsstöd, där endast ett mindre antal haft 
tillgång till arbetsförmedlingens insatser. Ett nytt utvecklat arbetssätt inom arbetsmarknadsavdelningen, där 
personlig coachning står i centrum, har bidragit till att 23,6 % från denna målgrupp från försörjningsstöd, gått 
vidare till arbete eller studier (41 av 174). 

  Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre 
detaljplaner 

   

Diskussion har förts med nämndens presidium kring formuleringen, definition och omfattning av måttet. Ett 
detaljplanearbete är en lagstyrd process som gör det svårt att minska tiden för genomförande utan att riskera en 
sämre produkt som inte uppfyller intentionerna i lagstiftningen. 

  Antalet markanvisningar, ska öka   3 

Tre markanvisningar av verksamhetsmark blev resultatet för 2020 vilket fortfarande är en låg nivå. Skälet är en 
mycket begränsad tillgång till befintlig verksamhetsmark, inte heller iordningsställd sådan. På boendesidan, 
exploatering av bostadsbyggande, sker ett jämnt antal markanvisningar likvärdigt de senaste tre-fyra åren. 

  Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka    

Det har inte skett någon mätning för 2020. 

 
Under året har det pågått kontinuerliga möten kring vikten av ekologisk utveckling för att förbättra möjligheterna 
till ett ökat torskbestånd i Byfjorden vilket visar Byfjordens förmåga till egen reproduktion och ekologisk balans. 
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Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2019 
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kvinna T3 

2020 

Resultat 
man T3 

2018 

Resultat 
man T3 

2020 

Resultat 
totalt T3 

2019 

Resultat totalt 
T3 2020 

  Minskad  
       sjukfrånvaro 

2,91 4,59 2,28 3,57 2,77 4,09 

Kommentar Korttidsjukfrånvaro bland medarbetarna i Uddevalla kommun har fortsatt öka under perioden som en 
effekt av Coronapandemin. Alla förvaltningar har sätt en ökning av korttids sjukfrånvaro men ökningen skiljer sig 
mellan förvaltningarna. Korttidsfrånvaron har varierat under året, med en topp i mars/april, en till i augusti/ 
september samt en ökning fr o m oktober. Detta speglar pandemins variation i smittspridning över året, men även 
till viss del tidigare års säsongsvariation. 
På de förvaltning där medarbetaren arbetar administrativ och har förmånen till arbete hemifrån vid lättare symtom 
har korttidsjukfrånvaro ökat något mindre än på de förvaltningar där större antalet anställda arbetar operativt i 
verksamheterna och får istället sjukanmäla sig även vid lättare symtom. Den snabba omställningen i arbetssätt 
och införandet av digitala lösningar har haft positiva effekter för att bromsa den snabb ökat korttidsjukfrånvaron 
och hålla den i en marginell ökning. Förebyggande insatser och aktiviteter pågår i samtliga förvaltningar. 
Jämförelse med årsskiftet ser vi en ökning av korttidsjukfrånvaro med 1,43% för kvinnor och 1,06% för män. Alla 
förvaltningar har också rapporterat en ökning av långtidsjukfrånvaro under perioden. 
Den totala korttidsjukfrånvaron uppgår vid mättillfället till 9,97%, en ökning med 1,99% från förgående år. 

2.1.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kommunen har arbetat för att underlätta för handel och företag i rådande situation med Covid-19 

pandemin bland annat genom kostnadsfri handläggning av tillstånd för försäljning utanför butik, 

genom att införa lägre parkeringsintäkter samt att efterskänka kontrollavgifter för livsmedel. 

Arbetet med den sociala ekonomin, där överenskommelsen med idéburen sektor har prioriterats 

politiskt har lett till utvecklade strukturer och ökade resurser. Sammanfattningsvis har det ännu inte 

blivit extrema konsekvenser vad gäller små företag vilket sannolikt kan förklaras av den struktur av 

många väldigt små företag som finns i Uddevalla i kombination med nationella stödprogram. 

 

Det pågår ett intensivt arbete med att hitta ny industrimark för att underlätta för företag att etablera 

sig eller expandera. Flera utvecklings- och förändringsprojekt igång. Dessa är bland annat 

kvalitetssäkring av familjehemsvården, rättssäker myndighetsutövning, utveckling av 

förutsättningar för en lyckad skolgång för placerade barn, utveckling av utbud av insatser och 

boendeformer inom LSS och fortsatt omställningsarbete inom vård- och omsorg. 

 

Kommunen är sedan många år tillbaka med i en nationell jämförelse vad gäller service (”Gott 

bemötande vid kontakt med kommun”, ”Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får 

ett direkt svar på en enkel fråga” och ”Andel som får svar på e-post inom en dag”) 2020 var det 144 

kommuner med i mätningen och Uddevalla kommun är bäst i Sverige vad gäller ”Gott bemötande 

vid kontakt med kommun”. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, 

individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o 

fritid samt kommunledningskontoret. 

 

[Få läsarens uppmärksamhet med ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att framhäva en 

viktig poäng. Dra den här textrutan om du vill placera den någonstans på sidan.] 
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Kontaktcenter totalt hanterat ca 64 000 ärenden, med en lösningsgrad på 84% vilket är en ökning 

jämfört med 2019. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt 
fokus på små företag med 2-9 
anställda 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under 2020. 
Pandemin har inneburit svårigheter att sätta fokus på uppdraget. 

 Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att effektivisera 
myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare processer 
i dialog med de berörda 

Under våren lanserades en e-tjänst för digital ansökning av 
bostadsanpassningsbidrag för invånarna. Projekten att arbeta fram en e-tjänst 
för bygglov och robotisering av enklare moment av handläggning fortgår. E-
tjänsten för bygglov ingår nu i projektet ´Införa digital bygglovsprocess’ som 
ingår i det stora Samhällsbyggnadsprocessen. 
Bygglovsärenden där det finns delegationsbeslut hade under året ett genomsnitt 
en handläggningstid på 3,3 veckor. Enheten har lyckats hålla den lagstadgade 
handläggningstiden på 10 veckor i 98% av ärendena.  

 
 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 utreda 
villkoren för konstgräsplaner 

En utredning pågår och håller på att sammanställas och ska presenteras under 
första tertialet 2021. Utredningen har delvis kopplats till de resultat som nu 
framkommit under processerna för ersättningsytor för konstgräs i och med 
simhallsbyggnationen på Rimnersområdet. 

2.1.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kommunen har arbetat med aktiviteter såsom kartläggning/introduktion, jobbcoachning, 

arbetsträning och subventionerad anställning rustas och stärks personer som står långt från 

arbetsmarknaden till att gå vidare till arbete eller studier med egen försörjning. Deltagarna matchas 

ut till förvaltningarna utifrån behov, t.ex. på fritidsgårdar, grönyteskötsel och inom barn- och 

utbildning. I somras fick 262 ungdomar, genom de sommarlovspraktikplatser som Uddevalla 

kommun erbjuder, bland annat fått arbeta inom barnomsorg, ridläger, seglarskola, grönyteskötsel, 

strandstädning och hjälpa till vid kulturskolans sommaraktiviteter. 

 

Uddevalla kommun har 2020, tillsammans med Tanum och Färgelanda, skrivit en gemensam 

överenskommelse som syftar till att förbättra lokal och regional kompetensförsörjningen och 

påskynda individers etablering i arbetslivet. 

 

Kommunen har också arbetat med att ta emot praktikanter och lärlingar för att på så sätt kunna 

attrahera nyutbildad personal till organisationen, arbetsintegrerat lärande för studenter på 

Högskolan Väst, översyn av introduktions- och kompetensutvecklingsprogram inom individ- och 

familjeomsorgen, implementering av strukturen för kompetens inom socialpsykiatrin, missbruk och 

vård och omsorg, fortsatt arbetet med vård- och omsorgscollege samt validering. Den senare delen 

av 2019 och början av 2020 har det varit lättare än tidigare att rekrytera kompetent personal till 

bristyrken så som bygglovshandläggare, projektledare och planarkitekter. Utåtriktat arbete vid 

högskolemässor och samarbetat med bemanningsföretag för studenter har genererat lyckade 

rekryteringar under året. Dock finns det utmaningar inom kompetensförsörjningen, det gäller 

särskilt rekrytering till kulturskola och bibliotek. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva 
kommunens fastigheter i 
bolagsform 

Utredningsarbete har pågått men inväntar för närvarande resultatet av 
förhandlingar om området Anegrund 10. 

2.1.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kommunen har arbetat med att skapa förutsättningar för arbetet med lokal och regional 

infrastruktur och via samhällsplaneringsprocessen lyft en bredare tolkning av infrastruktur till att 

också inkludera gång- och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för 

rekreation och attraktivitet. 

 

Stadsutvecklingsprojekten tillser att trafiklösningar, byggprojekt och detaljplaneläggning präglas av 

ett helhetsperspektiv. En omvärldsbevakning av ett P-ledningssystem har genomförts. 

Under slutet av året beslutades det att anlägga hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på Fasserödsvägen genom att komplettera befintligt övergångsställe/cykelpassage på 

Fasserödsvägen. 

 

Kommunen har också arbetat för att förändra den turisminriktade samverkansplattformen Enat 

Bohuslän, till ett infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan Göteborg och Oslo. En 

avsiktsförklaring som beskriver detta arbete, färdigställdes i början av året och sex kommunerna 

Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Strömstad står bakom ett nytt 

konsortium med det formella samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 

 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genomföra en 
utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet för 
stadsbussarna 

Kommunledningskontorets utvärdering redovisar effekter från 
linjenätsomläggningen Antalet resor i stadstrafiken har under åren blivit fler. 
Ökningen är måttlig men ett steg i rätt riktning mot målet om fler resor och en 
högre marknadsandel för de hållbara resorna. Stadstrafiken har tagit viktiga steg 
mot att bli mer attraktiv och tilltala fler. 

 
 

Kommunstyrelsen har 2019-10-
11 utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen 
cykelplan, där Ulvesund och 
Lane-Fagerhult prioriteras i 
samarbete med Trafikverket 

Kommunen har inom ramen för den s.k. cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av gång- och 
cykelvägar (GC-vägar) efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg 
längs väg 172 liksom väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i 
kommunens ansökan. Beslut om åtgärder i cykelpotten väntas under 2021. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att utvärdera 
parkeringsbestämmelserna för 
Uddevalla kommun och behovet 
av avgiftsfri, tidsbegränsad 
parkering 

Förslag till ny P-norm är framtagen och har presenterats för nämnden. Fortsatt 
dialog med nämndens presidium behövs för att klargöra ställningstaganden för 
fortsättningen. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för 
ett samarbete med ägarna till 
de privata 
parkeringsanläggningarna för 
att effektivare utnyttja 
parkeringshusen 

Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning kring ett P-ledningssystem och 
kommunicerats resultatet till nämnden. Nästa steg är att tillsammans med 
nämnden bestämma inriktning för fortsatt dialog med ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna. 

2.1.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk 

och social utveckling 

Kommunen har under året arbetat med en ny Energi och klimatplan som tar med nödvändiga 

perspektiv kring hållbar utveckling. Klimatanpassning är något som diskuterats alltmer och finns 

med i kommande Översiktsplan, där även en skyfallskartering har gjorts. Skyfallsutredningen ger 

stöd för anpassning och höjdreglering som är väsentligt för hållbar stadsutveckling. 

Kommunen har arbetat med systematiska förbättringsåtgärder för att reducera den miljöpåverkan 

som idrottsanläggningar och bland annat hanteringen av konstgräsplaner medför. 

Cirkulär ekonomi tillämpas bland annat inom förskolorna där alla enheter arbetat med återbruk och 

återvinning men även genom kommunens idrottsbibliotek, Fritidsbanken, som genom återbruk av 

idrottsmateriel och utlån av detsamma skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 

aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov. Denna verksamhet har under 

det gångna året visat sig vara mycket betydelsefullt i och med den rådande pandemi som gör att 

människor hänvisas till utomhusvistelse.  

   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att fortsätta 
kartläggningen av förorenad 
mark för att ge underlag för 
planering och sanering 

Myndighetsavdelningen ansvarar för kartläggning och utredning av förorenade 
områden. 
Planeringsavdelningen har under året erhållit medel från effektiviseringsfonden, 
för att digitalisera arkivet med geotekniska undersökningar. Projektet har 
avslutats och informationen kommer att kunna hittas i kommunens interna 
karttittskåp och ligga till grund för planering, sanering och byggprojekt.  

 
 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "hållbart 
friluftsliv i Uddevalla kommun" 

Ramverket för planen har fastställts. Arbetsgruppen har identifierat sex 
arbetsområden som planen kommer att fokusera på att definiera för att övriga 
nämnder sedan ska kunna formulera ställningstaganden och mål inom. 
Arbetsgruppen har förutom att staka ut den nya planen jobbat med att ta fram 
idéer för att höra allmänhetens röst samt att förmedla planen till civilsamhället. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att med ett 
helhetsperspektiv på 
Rimnersområdet starta ett 
arbete för att hantera 
markfrågor i samband med 
planering av den nya simhallen 

Avtal har upprättats med en totalentreprenör/partnering. Projektet leds från 
kommunens part av projektenheten på Tekniska avdelningen med deltagare från 
både planeringsavdelningen, trafik och kultur och fritid. Arbete pågår för att 
skapa förutsättningar inför byggnationen. Beställning är gjord till VVAB för ny 
sträckning av råvattenledning, beställning är också gjord till UEAB och Vattenfall 
för flytt/markförläggning av kraftledningar som går över ena sidan av byggrätten. 
Utredning pågår för att skapa ersättningsytor för fotbollsplaner som behöver 
flyttas inför byggstart av den nya simhallen. Det pågår också planering för 
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   Politiska uppdrag Kommentar 
och vid behov begära 
planbesked för inledande av 
planarbete. (dnr KS 
2019/00769) 

fotbollsplaner inom den fortsatta utvecklingen av Rimnersområdet. 
 
Rimnersområdet är ett av fyra områden i den nyetablerade organisationen för 
stadsutveckling och i Rimnersområdet ingår projekten: ny simhall och utveckling 
av Rimnersområdet som helhet. Arbetet är utifrån uppdraget säkerställt inom 
den nya organisationen för stadsutveckling samt att samhällsbyggnadsnämnden 
inom ramen för stadsutveckling arbetar övergripande i samverkan med övriga 
delar av kommunen för att få ett helhetsperspektiv. 
 
Uppdraget lyftes under höstens uppsiktspliktsmöte och 2020-12-17 beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
slutrapportering. 

 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i 
Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 
2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018-2024. 

Samhällsbyggnads renhållningsansvarig har ett bra samarbete med Uddevalla 
Energi i kontakterna med Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB. 
Uppföljning av hela avfallsplanen pågår. En målsättning i avfallsplanen avser 
fastighetsnära insamling. 
Alla åtgärder i de sju målområdena har tidigare gåtts igenom. Flera av 
åtgärderna är genomförda som exempelvis plockanalyser för att se om 
avfallssortering sker rätt för att därefter sätta in rätt åtgärder, 
informationssatsningar om hur avfallssortering ska ske, åtgärder för att 
förebygga nedskräpning och sanering av klotter. Under 2021 finns ett nytt mått i 
kommunens styrkort om att minska matsvinn. 

2.1.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete 

Kommunen har under året ökat kommunikationen och informationen i de stora projekt som 

påverkar medborgare, företag och kommunala bolag och skapat en sammanhållen organisation i 

kommunen vad gäller idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Kultur och fritidsnämnden har under året behandlat sju IOP- överenskommelser, genomfört 

workshops med det lokala föreningslivet avseende föreningsstöd samt planerat föreningsdialoger 

avseende Rimnersområdets utveckling. 

 

Socialnämnden har under perioden fortsatt befintligt samarbete med civilsamhället genom IOP-

överenskommelsen med föreningen Soffan om mötesplatsen i Ljungskile. En ny IOP-

överenskommelse tecknades i slutet av året med föreningen Frivilligcentrum. Sedan tidigare finns 

IOP-överenskommelse med föreningen Saronhuset. 

 

Ett antal insatser har bedrivits i kommunens utanförskapsområden, så som Jobbcafé, Bovärdar, 

riktade arbetsmarknadsprojekt, samt arbete i samverkan utifrån våra mötesplatser. 

Samhällsvägledare finns tillgängliga för att lotsa framför allt nyanlända lättare in i samhället. Flera 

integrationsaktiviteter bedrivs för att öka inkluderingen i samhället. Under året har det också 

arbetats med att ta fram övergripande planer, Integration 2030 och Välfärd 2030 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler 
IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-08 § 19 beslut om att kommunstyrelsen ska 
vara den beslutande instansen för IOP-avtal. Kommunstyrelsen ska också 
finansiera avtalen. En sammanhållen organisation för IOP har utformats i 
kommunen, med kommunledningskontoret som samordnare. 

Kommunen har under 2020 haft åtta IOP:er, varav ett skrevs fram under året. Åtta 
initiativ till IOP har inkommit under året varav sex är under fortsatt beredning. 
 
Under hösten 2020 möjliggjordes en ny samverkansform mellan Uddevalla 
kommun och idéburen sektor, idéburen offentlig samverkan, som ett sätt att möta 
behov som uppstått i befolkningen till följd av Coronapandemin. Av 20 initiativ 
beviljades sex ansökningar. 

 
En extern utvärdering av kommunens och idéburen sektors samverkan, ÖK Idé, 
gjordes hösten 2020. Utvärderingen kommer ligga till grund för process för fortsatt 
samverkan samt för revidering av ÖK Idé. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att starta en process 
för att flytta stadshuset till 
centrum och därvid se på 
möjligheterna att kombinera 
detta med ändamålsenliga 
lokaler för kultur 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under 2019 och 
2020 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utvärdera 
föreningsstödet och ta fram 
förslag till nya bestämmelser 
för samtliga föreningsbidrag 

Under 2019-2020 utfördes kartläggningar över olika utmaningar och 
problemområden som politik, förvaltning och civilsamhälle identifierat gällande 
nuvarande föreningsstödssystem. Utvärderingen är därmed genomförd och under 
2021 kommer förslag till nya bestämmelser att tas fram. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat denna fas, genom att processa fram övergripande 
syfte, mål och uppdragets omfattning i en uppdragsbeskrivning som ska 
godkännas i nämnden. Beslut är också taget att nämnden utgör referensgrupp för 
uppdraget. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" 

Den långsiktiga planen har under våren processats fram med arbetsgrupp från 
Avdelningen för Hållbar Tillväxt och Arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Ett 
flertal workshops med utskottet har bildat underlag för ett framtaget dokument som 
samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som underlag för 
handlingsplaner. Fokus för kommunen är att bli attraktiv och konkurrenskraftig, 
samtidigt vara en möjliggörare för förändringsbehov och omställning. På utskottets 
möte i juni presenterades ett förslag till remissversion av Plan Välfärd 2030 vilken 
återremitterades för revidering. En reviderad förankringsversion med förslag till 
handlingsplan presenterades för utskottet i september. Förankringsversionen av 
planen gick ut på remiss i oktober med sista svarsdatum 2 december. Det innebär 
att den föreslagna arbetsprocessen med handlingsplaner kan påbörjas tidigast 
under vårvintern 2021. 

2.1.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

För att samordna och stärka det gemensamma kommunala säkerhetsarbetet har en ny 

säkerhetsorganisation skapats. Brottsförebyggande rådet har under 2020 prioriterat 

trygghetsskapande åtgärder i bostadsnära miljö och drogförebyggande arbete. Inom arbetet med att 

skapa en förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid som också varit en del av arkitekttävlingen 

Europan, ingår trygghetsperspektivet som en stor och viktig del. 
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Under året har det varit ett särskilt fokus mot trygghetsskapande åtgärder och i samverkan med 

civila samhället har det bland annat bedrivits nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. 

Kommunen har arbetat med att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet, där utformningen 

utgår ifrån principer om trygghetsskapande inslag så som konstnärlig gestaltning, belysning och 

byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet och estetiska upplevelser. Det utförs också 

tillsyn utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter samt tillsyn enligt plan- och bygglagen för en ökad 

trygghet. 

Kommunen finns många trygga mötesplatser. Biblioteken är en viktig sådan, men även 

idrottsanläggningar, spontana aktiva mötesplatser och öppna ytor såsom badplatser, spår och leder. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att initiera och planera 
för samt genomföra en 
upprustning och förnyelse av 
Dalabergs centrum i samverkan 
med övriga fastighetsägare och 
genom en bred 
medborgardialog 

Under 2020 har arbetet med anledning av rådande Coronapandemi inte kunnat 
genomföras och arbetet kommer fortsatt vara delvis pausat i avvaktan på att 
folkhälsomyndighetens restriktioner ska lätta.  

 Barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek i Källdal 

Gällande biblioteksplan föreslås gälla även under 2021, samt revideras 
tillsammans med barn och utbildning. Förslaget tas i kultur och fritidsnämnden i 
början av 2021. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att ta fram en plan 
för fritidsgård och idrottshall i 
Källdal 

I början av september invigdes Rampen för skola och allmänhet. Rampen 
inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt ett antal olika 
typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya Källdalsskolan. 
Uppdraget att planera verksamheten är därmed avslutat. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
och 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen 

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam 
styrgrupp. Under 2020 har målsättningar med uppdraget klargjorts och en 
behovsanalys genomförts i samarbete mellan kultur och fritid och 
samhällsbyggnad. Föreningsdialoger har genomförts under fasen. Inför 
förstudien sker en upphandling av totalentreprenör (samverkansform partnering). 
Förstudien ska klargöra förutsättningar och kostnadskalkyler inför beslut om 
investering. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
och 2021-2023 fått i uppdrag att 
ta fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat 
sport- och idrottscentrum med 
SM standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och 
fotboll 

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam 
styrgrupp. Projektet drivs i samverkan med samhällsbyggnad. 

Under 2020 har målsättningar klargjorts. Behovsanalysen har påbörjats, men 
kommer att intensifieras genom en större förenings- och intressentdialog med 
hjälp av en processledare i början av 2021. Projektledarna från kultur och fritid 
och samhällsbyggnad har under 2020 prioriterat utredning och förslag till beslut 
om ersättningsytor för B och C plan då dessa tillfälligt behöver flyttas från 
Rimnersområdet pga byggnation av ny simhall. 
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 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-
2022  och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra 
ungdomars välbefinnande 

Några nyckelpersoner från förvaltningarna träffades efter inbjudan av Kultur och 
fritid ett par gånger under 2020 för att hitta den gemensamma kärnan i 
uppdraget. Vid dessa möten kom tjänstepersonerna fram till att fokus behöver 
läggas på Tureborgsområdet i detta arbete, samt att en kartläggning behöver 
göras. Arbetsgruppen kommer att ta hjälp av kommunledningskontorets 
utvecklare i analysarbetet. Det sattes datum för arbetsmöte/ workshop men på 
grund av rådande pandemi har det flyttats fram till våren 2021. 

2.1.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Under året har det inom vård- och omsorgsboendena varit fokus på att förbättra måltidsupplevelsen, 

personal har gett/ger information om vad kommunens öppna verksamheter kan erbjuda, 

utvecklingsarbete har pågått under perioden kring brukares genomförandeplaner samt olika 

översyner och förbättringsarbeten har genomförts kring hemmaplanslösningar. Den förebyggande 

verksamheten har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom området vilket innebär 

att verksamheten som bedrivs, har stöd av den kunskap och evidens som finns. 

 

Under året har verksamhet på Rampen skapats, för att bidra till balansen mellan hög- och 

lågintensiv verksamhet. Likaså har verksamheten på Emaus lantgård utvecklats till att även 

inrymma lågintensiva aktiviteter och genom detta välkomna fler barn och unga med varierande 

social bakgrund. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 
2020-2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning 

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten och ett förslag presenterades 
och beslutades av socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har 
arbetet med att etablera platserna tillfälligt pausats. 

 
 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring 
insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen för 
barnen och deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på sektionens 
ledningsgrupp där man tar upp både aktuella svårigheter och goda exempel. I 
alla placeringar på Statens institutionsstyrelse (SIS) eller HVB (Hem för vård 
eller boende) som gjorts är alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under 
placeringen fortsätter sektionen att jobba för att ungdomen ska kunna komma 
tillbaka hem i sin miljö, då med stöd av allas expertis. God samverkan inom 
sektionen har kunnat förkorta flertalet placeringar. 
 
Familjehemsplaceringar följer samma arbetssätt. Vid behov av 
familjehemsplacering skall alltid inventering av resurser inom barnets nätverk 
ske, detta är ett arbete under utveckling som påbörjats under perioden och 
nogsamt följs varje månad. De månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter 
och är en viktig framgångsfaktor i detta arbete. 
 
Inom vuxenvården görs ett arbete gemensamt mellan myndighetsutövningen 
och utförare för missbruk och socialpsykiatri kring kompetensutveckling i syfte att 
alla anställda ska ha en gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare förstå 
den problematik som man möter samt har att hantera. Genom ökad och 
gemensam kunskap förenklas samverkan och evidensbaserat arbete. 
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Inom Sektionen för vuxen och funktionshinder hålls regelbundet placeringsmöten 
där både myndighetsutövning och utförare deltar. Syftet är att skapa hållbar 
planering för stöd till brukare/klienter på hemmaplan samt med syfte att rätt 
brukare ska ha rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Denna samverkan har lett fram 
till ökad möjlighet för boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare 
med omfattande psykiatrisk problematik och samtida missbruksproblem.  
 
Inom missbruksområdet har behov av placeringar i heldygnsvård ökat då flera 
personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
behandling, vilket varit svårt att tillgodose på hemmaplan. Samverkansmöten 
mellan enhetschef för myndighet och utförare inom missbruk äger fortlöpande 
rum i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden och att lösa 
organisatoriska problem som försvårar måluppfyllelse avseende 
hemmaplanslösningar och för att nå samsyn. 
 
Resultatet av arbetet i sin helhet är att antalet externt placerade brukare har 
minskat under året. Ett antal brukare har flyttat från gruppbostad till 
serviceboende alt servicebostad till lägenhet. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum 

Avdelningen för social omsorg har under året påbörjat en omställning till 
äldrecentrum på Skogslyckan. Fyra enheter har omvandlats till demensboende. I 
januari 2021 står Uddevallahems trygghetsboende klar för inflyttning. Planering 
har gjorts för samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets personal inför 
våren 2021. Syftet är att bättre kunna samordna personal och nå en högre 
personalkontinuitet. 

2.1.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kommunen har arbetat med den digitala agendan som beskriver utveckling av IT och digitalisering 

inom kommunen. Genomförda aktiviteter är bl.a. framtagande av digitala profiler utifrån 

befattningskategorier, införande av IT-råd, upphandling och utbyte av kommunens e-tjänstplattform 

i syfte att få en mer effektiv och attraktiv plattform för kommunens e-tjänster. 

 

Andra aktiviteter som pågått under året har bland annat varit att samtliga enhetschefer för 

Uddevallas äldreboende valt att ingå i TUFF (Tillsammans Utvecklar vi För Framtiden) med syfte 

att implementera resultat från innovationsprojektet iCare4Fyrbodal, införandet av ett E-arkiv Väst 

(samverkansavtal mellan 14 kommuner) och implementering av ett beslutsstöd i hela organisationen 

som möjliggör för chefer att enklare få en överblick över sin verksamhet. 

 

Under 2020 har distansundervisningen, främst inom vuxenutbildning och gymnasieskola, lett fram 

till ökad kompetens inom och erfarenhet av digitala metoder och en ökad användning av digitala 

verktyg, både bland personal och elever. På biblioteken har digitala lån har ökat markant, äldre har 

fått en möjlighet att prova på att använda en surfplatta, med förhoppning om att öka den digitala 

delaktigheten och ett "Meröppetbibliotek" har öppnats upp i Källdal. 

 

Socialtjänsten i Uddevalla kommun har blivit utsedd till en av Sveriges modellkommuner. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som ska fungera som modell för 
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äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna för digitalisering är utvalda för att de kommit 

lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen.  

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla 
anställda heltid, och deltid som 
en möjlighet 

Under 2020 har Uddevalla kommun avvaktat SKR och Kommunals centrala 
förhandling. 

En tvist i denna centrala förhandling och pågående pandemi är bidragande 
orsaker till att målet att erbjuda heltidsanställningar vid samtliga nyanställningar 
från och med januari 2020 för de yrken inom socialtjänsten som ingår i 
kommunals avtalsområde inte har uppnåtts. 
 
Pilotområdet Rosenhäll har dock varit igång med heltid som norm i ett år. 
Resultatet visar att andelen heltidsanställda inom området har ökat med 31% (ca 
40 nya heltidsanställningar). Personalomsättningen på Rosenhäll har under 
pilotåret minskat till ca 4% i relation till ca 14% året innan. Från och med januari 
2021 erbjuds endast heltidsanställning vid nyanställningar på Rosenhäll. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget. Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 och 
2021-2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie 
arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En 
projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt 
grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och 
där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer 

Plan- och exploatering har under året arbetat för att effektivisera arbetssättet i 
syfte att rätt utredningar, i rätt omfattning görs. Vidare arbetar plan- och 
exploatering med exploatörssamverkan där exploatören kan ta ett större ansvar 
för processerna och tidsåtgången. Uppdraget kommer fortgå under 2021/2022. 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer 

Ett beslut om informations- och kommunikationsteknik (IKT) - pedagogisk 
strategi har fattats i barn- och utbildningsnämnden. Den omfattar alla skolformer 
och sträcker sig över en femårsperiod. Första året har respektive skolform 
inventerat den digitala kompetensen för att om två år kunna jämföra resultatet. 
All IKT-pedagogisk utveckling ska stärkas, med syfte att uppnå en högre 
måluppfyllelse, kvalitet samt en effektivare organisation. 
 
Inom ramen för effektiviseringsfonden har arbetet påbörjats med att 
implementera automatiserad närvaroregistrering i grundskola och 
gymnasieskola, och en pilot genomförs på gymnasiets Handelsprogram. Utöver 
detta har ett antal nya e-tjänster tagits fram under perioden. Rutiner för 
övergångar mellan grundskola och gymnasium har setts över och digitaliserats. 
 
Distansundervisning på grund av pandemin har under 2020 gett många 
erfarenheter av digitalisering av undervisning i gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Utvecklingen har synliggjort kompetens och 
omställningsförmåga hos personal och elever. En ökad användning av digitala 
verktyg har setts bland både personal och elever. Kunskapen om hur 



 Uppföljning av kommunfullmäktiges                                                 
    styrkort 2020 19 (29) 

  
 
  
 

 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 
undervisningen kan genomföras i flexiblare former men med stöd till elever i 
deras lärande har ökat. Dock har även effekter såsom ökade avhopp (beroende 
på bland annat minskad motivation och koncentrationssvårigheter) och skillnader 
i möjligheterna att tillgodogöra sig distansundervisning beroende på elevens 
utbildningsbakgrund kunnat ses inom vuxenutbildningen. 
 
Breddinförandet av E-arkiv Väst (samverkansavtal mellan 14 kommuner) försorg 
har fortgått under 2020. Tidplanen för breddinförandet blir troligen något 
förskjuten. p.g.a. leverantörsbyten m.m. och breddinförandet blir troligen klart 
under våren 2022. Den lokala projektgruppen i Uddevalla kommun ligger i fas 
med tidplanen för breddinförandet.  
 
Ett pilotprojekt med digital e-signering har påbörjats gällande avtal och 
delegationsbeslut. Utfallet är mycket positivt. 
 
Under 2020 har löneenheten arbetat intensivt med upphandling av ett nytt 
personalsystem. Nuvarande lönesystem är uppbyggt för en centraliserad 
lönefunktion, ett nytt system kommer istället att bygga på självservice. De flesta 
processer som finns kvar att digitalisera kommer att lösa sig när nytt 
personalsystem är på plats. HR-enheten har påbörjat en kartläggning av vilka 
HR-processer som kan digitaliseras.  
 
Kontaktcenter hanterar alla ärenden digitalt i ett ärendehanteringssystem och all 
dialog och kommunikation med förvaltningarna sker digitalt. Under våren har 
kommunikationsenheten utvecklat och förbättrat strukturen i 
ärendehanteringssystem.  
 
Ett system för att automatisera fakturor har implementerats och testats i höst på 
biblioteken. Livestreaming av evenemang har skett under åren, liksom digital 
kommunikation via chat med biblioteksbesökarna och digitala kurser på 
kulturskolan har utvecklats. 
 
För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår tre projekt. Digital 
samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering. Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, 
genom god översikt, kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förstudie kring vilka satsningar 
som är rätt att göra för digitaliseringsåtgärder. En handlingsplan har tagits fram 
med prioriterade målsättningar och aktiviteter samt organisation och tidplan. 
Några av delprojekten är uppstartade som exempelvis digitalisering av 
detaljplaner och 3D visualisering. Det arbetas aktivt med att kartlägga processer 
vilket ger ett bra underlag för kommande automatisering av delprocesser och 
flöden. 
 
Socialtjänsten har 2 tjänster som IT-utvecklare, som är placerade på 
administrativa avdelningen och som arbetar med att utveckla automatisering och 
digitalisering inom socialtjänstens verksamhetsområde. I samarbete med 
kommunledningskontoret har socialtjänsten påbörjat och utvecklat införandet av 
beslutsstöd. Socialtjänstens samtliga chefer har tillgång till beslutstödet. 
 
Under 2020 har socialtjänsten prioriterat följande automatiseringsprocesser; 
- Habiliteringsersättning, helautomatiseras 
- Kontroll ej aktiva i Lifecare (Procapita) inom hälso- och sjukvård 
- Kontroll av hjälpmedelsfakturor 
- Ansökan om sjuklönekostnader 
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   Politiska uppdrag Kommentar 
- Distribution av måltider 
- Kontroll av logg poster för avdrag inom avgiftshanteringen 
- Kontroll av loggposter av nya beslut i Lifecare (Procapita) 
- Digital rekrytering för Bemanningen 
- Inläsning av fil från SAMSA med sjukhusvistelser till Procapita 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Uddevalla som en av tio 
kommuner i landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens 
digitalisering. Överenskommelsen gäller under tre år, 2020-2022, och omfattar 
för Uddevallas del ett ekonomiskt stöd om 1,5 miljoner per år.  

 Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med 
kommunfullmäktiges presidium 
ta fram underlag och därefter 
upphandla ett närvaro- och 
voteringssystem i förening med 
tjänst för webbsändning som 
ska vara i bruk senast i januari 
2022 

Avdelningen för juridik och organisation har inlett förberedelser för en 
upphandling. 

 Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag 
att utreda ansvarsmässiga och 
organisatoriska förändringar 
som förtydligar kommunens 
förvärv och försäljning av mark 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

2.1.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

Under det gångna året har arbetet för ett helhetsgrepp kring barnens/ elevernas hela skolgång, från 

förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan” fortsatt. Det 

systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero har 

innefattat återkommande resultatdialoger på alla nivåer inklusive med nämnden. Det gemensamma 

arbetet har resulterat i nya problem- och orsaksformuleringar samt nya uppdrag. Arbetssättet borgar 

för mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse. Gemensam analys lägger också grunden för nya 

arbetssätt och ett bättre samutnyttjande av våra gemensamma resurser. Det omfattande arbetet kring 

förändrad skolstruktur i kommunen för att motverka segregationen är exempel på detta. 

 

De demografiska förändringarna med fler barn och unga och större andel utrikesfödda elever 

innebär utmaningar både för måluppfyllelse, lokalförsörjning och kompetensförsörjning. Fokus har 

varit resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive digitalisering och automatisering. 

Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för undervisning som alternativ 

eller komplement till skolförlagd verksamhet. Under året har ett stort arbete genomförts med att 

skapa en lokalförsörjning i balans. För att säkra kompetensförsörjningen sker utvecklingsarbete 

tillsammans med fackliga organisationer för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Fokus är här 
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på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, rekrytering och arbetsmiljö. 

 

”Nike” är en verksamhet som vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 

grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet. Verksamheten jobbar 

utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier och praktik. Antal ungdomar i denna 

verksamhet fortsätter att öka och drygt 30 ungdomar har varit inskrivna under det gångna året. 

Resultatet för året är att 65 % av de som avslutat sin tid på Nike, gick vidare till studier eller arbete. 

 

Kommunen möjliggör kostnadsfria bad i Walkesborgsbadet samt även boka simskola för de elever 

som har behov av detta (s.k. restsimsgrupper) för grundskola och gymnasieskola.  

 

Beslut om att avveckla verksamheten Fritidsklubb i Ljungskile har tagits utifrån direktiv om 

besparing.  

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter 

Lärarassistenter som avlastar lärarna i flera olika avseenden anställdes i början 
av året. Signalerna från både anställda och rektorer är positiva. Regeringen har i 
slutet av året kommit med besked angående statsbidrag nästa år och arbetet 
med att utveckla lärarassistenternas roll i grundskola och gymnasium kan 
fortsätta. 

2.1.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Kommunen har inrättat en hållbarhetssamordnare samt sett till att energi- och klimatrådgivare varit 

med i upphandlingarna för att stödja en mer hållbar upphandling och säkerställa miljökrav vid en 

del planerade upphandlingar. Arbetet syftar till att ge positiva effekter på exempelvis 

avfallsminskning och ett fossilfritt 2030. 

 

Tillsyn sker utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

Livsmedelsavtalet innehåller fler ekologiska produkter och ger bättre förutsättningar för öka det 

ekologiska sortimentet. Måltidsservice har arbetat för god hushållning och bra mat. 

Förskoleverksamheten har under lång tid haft uppdraget "Giftfri förskola". En rapport, med 

tillhörande plan formulerades redan november 2014. Ingen av enheterna har kvar gammal 

elektronik, plast som släpper ifrån sig ftalater eller andra olämpliga material. 

2.1.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kommunen har fortsatt sitt arbete med gemensam handläggning av arbetslösa inklusive nyanlända 

och personer som uppbär försörjningsstöd, detta sker genom Jobbcentrum i samverkan med 

arbetsförmedlingen och sedan nyligen även Försäkringskassan, primärvården och 

samordningsförbundet. 

 

Mötesplatserna Tureborg och Dalaberg har tidvis varit stängda på grund av pandemin (Mötesplats 

Tureborg har stängts på grund av avveckling). Trots detta har driften med värdar varit igång, 
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medborgare har kunnat få tillgång till Jobbcaféts tjänster och samhällsvägledning, samt fysiska och 

digitala möten. Sociala samverkansgruppen har fortsatt att träffas. En särskild insats ”Tältet”, har 

startats för att öka kunskap om covid-19 och dämpa social oro. 

 

Biblioteken har samverkat med SFI för att introducera bibliotekens verksamheter och ordna 

lånekort. Stadsbiblioteket har en avdelning för "Ny i Sverige" med lättläst litteratur om t ex 

Sveriges historia, hur samhället fungerar och liknande. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltingen samarbetar med Komvux och Arbetsmarknads avdelningen (AMA) 

som syftar till att tillsammans få människor i arbete. En handledarutbildning har genomförts i 

AMAs regi för att på ett bättre sätt kunna handleda och ta emot praktikanter. Handledarna arbetar 

med praktikanter från AMA med gott resultat.   

2.1.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kommunen har genom etablering av kulturstråket "hus för kultur" på övre Kungsgatan skapat 

möjligheter att förvalta kulturhistoriska miljöer och använda kommunala kulturfastigheter till 

exempel så kan renoveringen av Skolgatan 4 innebära att en central kommunal kulturfastighet 

värnas. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera 
förslag för 
tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för 
kulturskolan inom ramen för ett 
”Ungdomens kulturhus” 

Underhåll av kulturskolan pågår. Kultur och fritids verksamhetsbehov består i 
tillgänglighetsanpassning och en god ventilation i lokalerna. 
Verksamhetsbehovet hanteras av förvaltningens lokalplanerare i samarbete med 
samhällsbyggnads fastighetsförvaltare. 

2.1.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

Kommunen har arbetat och planerat för att kulturstråket "Hus för kultur", tillsammans med den 

konstnärliga gestaltningen på Kungs- och Drottninggatan kan komma att stärka de kulturhistoriska 

miljöerna i centrala Uddevalla. 

2.1.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom de fyra delområdena 

Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområdet. Bland annat har 

totalentreprenad för simhall upphandlats och projektering startats. Arbete med omläggning av 

råvattenledning pågår och ansökningar om eventuell markförläggning av kraftledningar är klara. 

Vägledande beslut om projektdirektiv för utveckling av Rimnersvallen är tagna och innefattar 
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utredning av SM standard och superettan samt renoveringsbehov. 

 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så har kommunfullmäktige beslutat att påbörja 

projekteringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet och en effektstudie är 

genomförd för ett nytt stadshus i centrum. 

 

Socialnämnden har påbörjat ett utvecklingsarbete av den (av socialnämnden) antagna "boendeplan 

och aktivitetscentra för äldre", där grundtanken mycket förenklat är att koppla olika boendetyper 

och aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även andra målgrupper kan ingå i denna planering. 

2.1.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism 

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att möta den ökade efterfrågan på områden för 

friluftsliv, främst genom förbättrad digital information. Det pågår också framtagandet av en 

kommungemensam plan för hållbart friluftsliv. 

 

Kommunen har under året arbetat med möjligheterna att stärka kommersiella förutsättningar på 

Bassholmen och arbetet tillsammans med Länsstyrelsen gällande en ny skötselplan fortskrider. 

Kommunekolog och GIS-ingenjör har bidragit i projektet "Mellankommunal kustzonsplanering" 

som avslutades i december. Västkuststiftelsen leder samarbetet "Ett enat Bohuslän" och under året 

har Bohusleden och Kuststigen utvecklats både fysiskt och i digital plattform. Ett projekt som 

fortskrider och som har varit prioriterat att integrera översvämningsskyddet på ett sätt som 

möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. 

 

Under året har en fiskräknare med kamera installerats i Strömberget. Dessutom har flera 

informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån satts upp i Hasselbacken och 

längs Bäveån. En tv-skärm i centrum där filmer från fiskräknaren visas har också satts upp. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem 

Under våren 2020 har en fiskräknare placerats i Bäveån under ett år framåt som 
ett test. Arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och 
fisklivet i Bäveån har färdigställts under året och placerats ut längs Bäveån. 
Projektet Fisken i fokus förlängdes till juni 2021. Fiskräknaren och 
informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, kunskap och 
attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. Laxtrappans tillkomst och infriandet av 
det politiska uppdraget, förtydligas under kommande tertial. 

2.1.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Emaus lantgård, som är en av Uddevallas stora besöksmål, har under året varit föremål för 

medborgardialog. 

 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av 

uppdraget gällande att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Ett 
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regelverk har utformats så att det finns möjligheter att omfördela medel  till stöd för museistiftelser 

vilket innebär att stöd  kan beviljas på delegation av nämnden. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med inriktning 
om genomförande 2021  

En utredning är färdigställd och presenterad för bl.a. kommunstyrelsen. 
Inriktningsbeslut om vidare arbete är ej fattat. 

2.1.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön 

Under året har en utredning om förutsättningarna för ett så kallat biosfärområde i Bohuslän 

genomförts. Slutrapporten visar att alla förutsättningarna finns och att ett biosfärområde i Bohuslän 

(BOB) skulle kunna bidra betydligt till en hållbar utveckling (Agenda 2030) genom att mobilisera 

lokalsamhället. Sättet att betrakta hållbar utveckling och skydda den känsliga kustmiljön kan vändas 

till att förstärka ett stadigvarande boende och förbättra levnadsvillkoren i den känsliga kustmiljön. 

2.1.18 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kultur och fritidsnämnden har fått i 
uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet (dnr 
2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget gällande att utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. 
 
Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska 
kris som diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om 
Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter. Därför 
aktualiserades frågan om hur kultur- och fritidsnämnden hanterar de 
stiftelsemuseer som finns i kommunen. Risken var överhängande att 
Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin verksamhet samtidigt 
som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens styrdokument inom området, 
ge ekonomiskt stöd. Samtidigt har nämnden efter undantag under en längre tid 
gett stöd åt både Bohusläns museum och Sjömanshusmuseet. Utredningen 
behandlades av kultur- och fritidsnämnden i juni 2020. I denna konstateras 
bl.a. att begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser 
inte har skyldighet att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att 
kommunala skattemedel ska användas till stöd åt de som behöver det och 
uträttar något som kommunen behöver. Ett enkelt sätt att hantera den 
problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett krav på 
ekonomisk insyn. Kultur- och fritidsnämnden beslutade med utredningen som 
grund att omfördela medel som idag omfattas av regelverket för 
föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel 
lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas 
av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 
 
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-06-15 § 91, där 
förvaltningschef fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd till stiftelsemuseerna 
som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden under 2020. 
Arbetet att ta fram dessa riktlinjer pågår i förvaltningen. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utöka underhållet på 
gator och vägar under 2019 med 
fokusering på ökad tillgänglighet. 
(KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utöka underhållet 
på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad tillgänglighet 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått 5 mkr i ökat kommunbidrag under 2019. 
Enligt riktlinjer för investeringar är det endast investeringsutgifter under 
0,35 mkr som belastar resultatet, övriga investeringar kostnadsförs på 
investeringsbudgeten. Arbetet är uppstartat och flera åtgärder har genomförts 
under året, ex: 
• Stora Nygatan (trottoar) 
• Lilla Norrgatan (trottoar) • Brattgatan (trottoar) 
• Gångbana Hultebacken • Del av Asplundsgatan (ny asfalt vid byte av 
stödmur) 
• Trottoarer i Uddevalla och Ljungskile  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för investeringar i gång- och 
cykelvägar i hela kommunen för att 
få ett bättre sammanhängande 
cykelvägsnät (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram en 
långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen för att 
få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 
 

En plan för åtgärder är upprättad och planen uppdateras löpande. Utifrån 
planeringen har följande gång- och cykelbanor prioriteras utifrån ett mer 
sammanhängande cykelnät: 
• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen. 
• Fortsatt arbete med etapp 2 kräver politiska beslut, detta kommer lyftas till 
nämndens särskilt för fortsatt dialog. 
• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten. 
• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 
kommunen 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att höja habiliteringsersättningen 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att höja habiliteringsersättningen 

 

Förvaltningen har sökt statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista 
halvåret 2019. Statsbidraget kommer att användas till en extra utbetalning per 
månad av habiliteringsersättning under perioden juni-december 2019. 
Ersättningen är i nuläget 47 kr per heldag och det är en extra utbetalning med 
90 kr per dag under perioden för de dagar brukaren är på daglig verksamhet 
minst 3 timmar 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att starta upp ett nytt korttidsboende 
för barn (KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att starta upp ett nytt korttidsboende för barn. 
 
Förvaltningen har i samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades 
också omstrukturerat den övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose 
målgruppernas behov. Den nya korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har 
öppnats. Målgruppen på Ridhusgatan är unga och vuxna, vilka kommer få fler 
möjligheter att nyttja aktiviteter som finns i centrum t ex badhus och museum. 
Övriga korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 6A och 
Myråsvägen 6B. Alla dessa har möjlighet att ta emot barn. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram en ny 
avloppspolicy som bygger på 
teknikneutralitet, 
kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från 
avloppsslam inte skall spridas på 
åkermark (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att ta fram en ny 
avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 
information om samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Arbetet med att 
revidera de styrande dokument som är kopplat till avlopp är färdigt. Ett 
reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 2020 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att öppna mötesplatser för seniorer 
på olika ställen med start på 
Sofiedal, Ljungskile (KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att öppna mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på 
Sofiedal, Ljungskile. 
 
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen 
utgår fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan och 
aktivitetscentra för äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika 
boendetyper och knyta aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. 
Mötesplats på Sofiedal är klart och drivs av föreningen Soffan genom särskilt 
IOP-avtal. Arbete har påbörjats med att se över möjligheterna och skapa flera 
mötesplatser i anslutning till äldreboendena. Skogslyckan och Hovhult är de 
områden som är prioriterade i nuläget. 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom 
nämndens verksamhetsområde och 
att överväga om LOV (lag om 
valfrihet) skall tillämpas inom fler 
områden (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att 
överväga om LOV (lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden 

 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att 
utföra i alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen 
kvalitet. En begäran till kommunfullmäktige är ställd om att få utföra alternativa 
driftsformer i socialtjänstens verksamheter. Nya förfrågningsunderlag för 
valfrihetssystemet inom hemtjänst och boendestöd är beslutade av 
socialnämnden i augusti. 

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse 
om alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Skrivelsen svarar på uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar 
till att ge ett underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen redogör för givna uppdrag, 
kommunrättsliga regler, olika driftsformer, nuvarande driftsformer, berörda 
verksamheter samt resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i 
alternativ driftsform. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan 
(KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige 
utifrån flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal 
barn i barngrupperna 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare. 
 
En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk 
omsorg i syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar 
i Uddevalla. Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats 
varför det ursprungliga uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har 
resulterat i utökning med en dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till 
fortsatt verksamhet i de tre nuvarande grupperna, under förutsättning att 
vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat 
beslut om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika 
former för pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta 
uppdrag ska utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Enligt 
beslutet ska återrapportering ske vid nämndens sammanträde i december 
2019. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Upprätta ett lärcentrum 
inom vuxenutbildningen i 
samverkan med närliggande 
kommunermed fokus på strategisk 
kompetensförsörjning. Lärcentret 
ska erbjuda utbildning 
frångrundläggande utbildningsnivå 
till kvalificerad eftergymnasialnivå i 
nära samarbete 
medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske 
med företagens och 
kommunenskompetensförsörjning 
(KF ÖS 9) 

 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att upprätta ett 
lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande kommuner 
med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad 
eftergymnasialnivå i nära samarbete med arbetsmarknaden och näringslivet, 
och matchning ska ske med företagens och kommunenskompetensförsörjning. 
 
Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler 
kommer successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 
vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020.  

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att bibehålla lågt antal barn 
i barngrupperna (KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att bibehålla lågt 
antal barn i barngrupperna. 
 
Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. 
Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre 
barngrupper är väl implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på 
statsbidraget. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 
att söka och använda de riktade 
statsbidragen som finns tillgängliga 
(KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att söka och använda de riktade statsbidragen som finns 
tillgängliga. 
 
I delårsrapporteringen i augusti 2020 skrevs följande kring uppdraget: 
Socialnämnden följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information 
om möjlighet att rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Under tertial 2 har socialtjänsten sökt statsbidrag för 
bland annat: 
- Habiliteringsersättning 2020  
-Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 
- Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 
- Utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära relationer m.m 
- Till kommuner till följd av sjukdomen covid-19 
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
- Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 
- Satsningen Äldreomsorgslyftet 
- Nära vård (kommunalförbundet) 
- Höjt statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud (Socialnämnden) 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att ta fram en övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att ta fram en övergripande plan "Integration 
2030”. 
 
KS 2019/00670 "Övergripande plan Integration 2030". 
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att 
utifrån flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan 
Integration 2030. Planen har processats fram i samverkan med 
kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott. Planen har varit 
på remiss hos nämnder, kommunala bolag och stiftelser, samt 
demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Planen antogs i 
kommunfullmäktige 2020-12-09, §287. Uppdraget är därmed utfört. Det som 
återstår är att färdigställa den bilaga med politiska uppdrag som ska tas fram 
varje ny mandatperiod. Den första bilagan planeras att beslutas i KF juni 2021 
och gälla mandatperioden ut. 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att genomföra 
kommunfullmäktiges beslut om att 
samlokalisera kulturskolan med 
annan verksamhet i Sinclair (KF ÖS 
4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att samlokalisera 
kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair. 
 
Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra 
uppdraget med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat 
är att teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. 
Exempelvis har kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till 
omklädningsrummen. Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på 
Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande lokaler som estetiska programmet 
förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. Utredningen visar dock att 
dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet med 
lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående 
anpassningar och kostnader. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan 
nämnda samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att beställa 
projektet "Framtidens bad" (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att beställa projektet "Framtidens bad. 
 
Projektet är beställt. 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att  tillskapa 
en organisation för styrning gällande 
projektet framtidens bad  (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att tillskapa en organisation för styrning gällande 
projektet framtidens bad. 
 
Organisation är skapad enligt uppdraget. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att överföra ansvaret för 
försörjningsstöd från socialnämnden 
till kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att överföra ansvaret för försörjningsstöd från 
socialnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11, ärende KS 2019/00668 §296, att 
överföra ansvaret för verksamheterna försörjningsstöd, förmedlingsmedel, 
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden till kommunstyrelsen 
från och med den 15 februari 2020. 

Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att fortsätta leda arbetet med att 
tillsammans med förvaltningarna 
konkretisera de förslag till 
strukturella förändringar i 
organisation och arbetsmetoder 
som långsiktigt minskar 
kostnaderna i enlighet med planen. 
Det skall även resultera i ett förslag 
till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 
effektivisering/besparing för 2021 
(KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att fortsätta leda arbetet med att tillsammans 
med förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i 
organisation och arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet 
med planen. Det skall även resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 
37 mkr i effektivisering/besparing för 2021 
 
Förslag till fördelning av sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar enligt uppdraget. 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att under 2020 avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjning 
inom vård- och omsorgsområdet 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att under 2020 avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet. 
 
Medlen har inte förbrukats under 2020. De utbildningsinsatserna m.m. som 
planerades har inte gått att genomföra som planerat på grund av pandemin. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att riktade och förebyggande 
insatser ska ske med stöd i evidens 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i 
evidens. 
 
I delårsrapportering i augusti skrevs följande kring uppdraget: En översyn och 
effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter genomfördes 2019. 
Detta innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt forsknings- och 
kunskapsstöd inom området, och att den verksamhet som bedrivs har stöd av 
den kunskap och evidens som finns. 
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1. Inledning 

Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, 

kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

 

Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om kommunal redovisning. 

Kommunen har från 2019-01-01 börjat tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LBKR), 

vilken ersätter tidigare Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). I årsredovisningen framgår i avsnittet 

Redovisningsprinciper vilka anpassningar av redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på 

bokslutet. Kommunen har under 2020 gjort ytterligare anpassningar av redovisningen till LKBR. Det framgår också 

av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen gör ett antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) rekommendationer. Beaktat detta är ändå vår bedömning att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut 

och årsredovisning enligt god redovisningssed.  

 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande bokslutsrapport där de väsentligaste 

iakttagelserna för en bedömning av kommunens bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas 

våra väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 

förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som 

genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna 

kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att 

kartlägga alla tänkbara brister.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits den 15 mars 2021. I 

årsredovisningen redovisas ett resultat på 71 mnkr och ett eget kapital om 1 765 mnkr för kommunen. 

Motsvarande siffror för koncernen är 160 mnkr och 2 656 mnkr. 
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2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

 Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

 Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

 Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra kommunen mot 

ändamålsenlighet och effektivitet. 

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är endast av 

fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och 

bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 ska mål utvärderas även för koncernen, där 

kommunens bolag ingår, med återkoppling till fullmäktige. Initialt är det kommunstyrelsen som i 

förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska 

revisorerna på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och 

årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för god ekonomisk 

hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och landstingen ha balans mellan intäkter och 

kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Kommunfullmäktige beskriver i sin flerårsplan 2020-2022 vad som ska utgöra grund för bedömning av kommunen 

uppnår god ekonomisk hushållning. I flerårsplanen hänvisas till riktningar, verksamhetsmässiga mått och 

finansiella mål som återfinns i strategisk plan och fullmäktiges styrkort. I strategisk plan 2019-2022 finns 25 mått. 

I fullmäktiges styrkort 2020-2022 finns 19 mått. 

Kommunen når enligt fullmäktiges beskrivning i flerårsplanen god ekonomisk hushållning när ”riktningar, 

verksamhetsmässiga mått och finansiella mål […] visar god måluppfyllelse”. Det saknas en närmare definition av 

god måluppfyllelse1. I årsredovisningen 2020 framförs att minst 75 procent av samtliga mål ska vara uppfyllda för 

att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Målsättningen om 75 procent går dock inte att härröra från 

aktuella riktlinjer eller styrdokument. 

2.2. Måluppfyllelse 

I årsredovisningen följer kommunstyrelsen upp kommunfullmäktiges mått för god ekonomisk hushållning. 

Uppföljningen visar att 11 mått når målsättningen, att 12 nått inte når målsättningen samt att 2 mått inte har mätts 

eller redovisats under året. Av de 3 finansiella måtten har samtliga uppnåtts. Av de verksamhetsmässiga måtten 

                                                
1 I fullmäktiges riktlinjer för styrning och ledning (reviderade 13 mars 2019) står att konkretisering av god måluppfyllelse 

sker utifrån strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. Någon sådan konkretisering saknas i dokumenten i fråga. 
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har 8 av 22 uppnåtts. I figuren illustreras den samlade måluppfyllelsen för de finansiella och verksamhetsmässiga 

måtten. 

 

Figur 1. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mått. Antal mått per kategori. 

 

Översatt till procentenheter har 44 procent av måtten uppnått god måluppfyllelse. Målet om 75 procents 

måluppfyllelse som anges i årsredovisningen nås därför inte.  

Vi noterar att utvärderingen av målen för god ekonomisk hushållning i årsredovisningen enbart omfattar 

kommunens resultat och inte hela koncernens där även kommunens bolag ingår. I årsredovisningen framkommer 

att en översyn av riktlinjerna genomförts under året som resulterat i att även kommunkoncernen ska omfattas från 

och med 2021. 

2.3. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid 

avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mnkr 2020 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen   71,1 

Justering för realisationsvinster 

 

 -2,4 

 

Positivt balansresultat   68,7 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.4. Bedömning av måluppfyllelsen 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen inte uppnår de 75 procent i måluppfyllelse som har hänvisats till som 

mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen bedömer ändå i årsredovisningen att kommunen 

11

12

2

God måluppfyllelse Låg måluppfyllelse Uppföljning saknas
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i allt väsentligt uppnår god ekonomisk hushållning 2020. Kommunstyrelsen motiverar sin bedömning med att det 

varit en exceptionell situation under 2020 och att kommunen och koncernen nått ett gott resultat.  

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att 44 procent av det totala antalet mått för 2020 uppnår god måluppfyllelse. Därmed uppfyller inte 

kommunen det kriterium för god ekonomisk hushållning om 75 procent som anges av kommunstyrelsen i 

årsredovisningen. Vi bedömer därtill att måluppfyllelsen inte heller är tillräcklig för att kunna svara mot 

kommunfullmäktiges definition om att riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål ska visa god 

måluppfyllelse.  

Vår bedömning är, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att god ekonomisk hushållning uppnås för 2020. 

Vi noterar att enbart 44 procent av det totala antalet mått uppnås för 2020, i kontrast till både kommunstyrelsens 

kriterium om 75 procent och kommunfullmäktiges kriterium om god måluppfyllelse. Vi noterar samtidigt att flera 

av måtten som inte når målsättningen har varit direkt negativt påverkade av den exceptionella situation under 2020 

som kommunstyrelsen hänvisar till i sin bedömning. Ett exempel på mått inom denna kategori är det om ökat antal 

resor med kollektivtrafiken. Vi kan därtill konstatera att kommunen uppfyller balanskravet. 

Kommunen bör dock enligt vår mening säkerställa att kommunens styrdokument ger en entydig bild av mål och 

kriterier för god ekonomisk hushållning för att minska risken för skilda tolkningar. Kommunen bör även utveckla 

mål för god ekonomisk hushållning som omfattar kommunkoncernen som helhet samt följa upp dessa i samband 

med delårsrapport och årsredovisning. 
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, kontoanalyser, 

verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2020 om 71 mnkr, vilket är 70 mnkr högre än budget 2020. Resultatet 

påverkas av jämförelsestörande poster om totalt -110 mnkr. Dessa består av realisationsförluster (-11 mnkr), 

inlösen av pensionsskuld via pensionsförsäkring (-101 mnkr) samt realisationsvinster (2 mnkr). Resultatet 

exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 180 mnkr.  

Det redovisade resultatet som är 70 mnkr högre än budget är påverkat av jämförelsestörande poster enligt ovan 

och med hänsyn till dessa är resultatet 180 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om 1 mnkr. Avvikelse mot 

budget förklaras av att nämndernas samlade resultat uppvisar överskott (93 mnkr), generella statsbidrag och 

utjämning visar överskott (50 mnkr), kostnader försörjningsstöd (-29 mnkr), bättre utfall finansnetto (5 mnkr). 

Övriga avvikelser (totalt 61 mnkr). 

 

I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 
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4. Kommentar till balansräkning 

4.1. Materiella anläggningstillgångar  

4.1.1. Komponentredovisning 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella anläggningstillgångar ska 

komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär att betydande komponenter i en 

anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och 

bedömas för enskilda komponenter. Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning på större 

anläggningar, verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. Gällande äldre anläggningar har omräkning skett med 

undantag för gator och vägar. För dessa kommer komponentredovisning tillämpas i takt med att de byts ut. 

Kommunen lämnar i årsredovisningen upplysning om ovan avsteg från komponentavskrivning tillika avsteget från 

rekommendationen. 

4.1.2. Bedömning om nedskrivningsbehov samt utrangeringar 

Rutin har införts i kommunen gällande bedömning om nedskrivningsbehov i samband med bokslut i enlighet med 

RKRs Rekommendation R6 Nedskrivningar. Intyg om prövning av nedskrivnings- eller återföringsbehov är avsett att 

inhämtas från respektive nämnd. Det är likt tidigare år enbart samhällsbyggnadsnämnden som lämnat detta. 

Under året har kommunen i samband med inventering av anläggningstillgångar utrangerat äldre, fullt avskrivna 

inventarier utan restvärde.  

4.1.3. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med implementera rutin inklusive uppföljning kring bedömning 

om nedskrivningsbehov i enlighet med ovan. 

4.2. Exploateringsområden  

Exploateringsområden inklusive tomtlager uppgår till 27 mnkr (49 mnkr) i årsbokslutet. Kommunens bedömning 

är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden.  

 

Vi har under 2020 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som pågår och projekt som 

har slutredovisats. Det som hänt inom expolateringsprojekten, avser främst försäljning av tomter om 39 mnkr vilket 

minskar exploateringsprojekten med 24 mnkr, kommunen har redovisat en vinst på knappt 15 mnkr, i övrigt mindre 

utgifter om ca 1 mnkr vilket ökar posten. Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 

exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat något sådant behov. 
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4.3. Avsättningar 

4.3.1. Pensioner 

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. Det innebär att 

kommunen redovisar 39 mnkr (45 mnkr) som skuld i balansräkningen och pensioner intjänade före 1998 om 859 

mnkr (957 mnkr) som ansvarsförbindelse. Kommunen har under året gjort en partiell inlösen om 101 mnkr inklusive 

löneskatt av pensionsförpliktelser före 1998 via försäkringslösning. Pensionsavsättning är avstämt mot prognos 

från Skandia.  

4.3.2. Övriga avsättningar 

Övriga avsättningar avser främst Torp gång/cykelväg om 13,6 mnkr samt Avsättning för hamnområde om 25,5 

mnkr. Vi noterar att den avsättning som tidigare gjorts till Torp gång/cykelväg minskat med under året 

ianspråktagna kostnader, 1,3 mnkr. Avsättningen avser åtagande att anlägga ny gång- och cykelbana samt 

skadereglering på fastigheter. 

 

Budget för skredsäkring av hamnområdet är på 41,2 mnkr. Prognos och bedömning avseende avsättningen har 

inhämtats. Under året har avräknats 2,5 mnkr för genomförda åtgärder. Gentemot de motparter som anges i 

bedömningsunderlaget synes åtagandet utgöra gemensam avsiktsförklaring snarare än en legal förpliktelse. Det 

senare utgör rekvisit för att redovisningsmässigt hantera detta som en avsättning. Om åtgärder utförs för att säkra 

framtida verksamhet bör dessa endera anses vara värdehöjande och klassificeras som investeringar eller avse 

reparation och underhåll.  

4.3.3. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen dels att fortsatt följa utvecklingen av ovan avsättningar och om aktuellt göra 

erforderliga justeringar samt dels att pröva om det finns legala grunder för de avsättningar som redovisas. 



 
 

9 

5. Utökad granskning 

5.1. Transaktionsanalys löner 

Transaktionsanalysen omfattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med oktober månad. 

Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora bruttobelopp, dubbla transaktioner, 

stora transaktioner osv. Programmet designas för att hitta, analyser och sortera enskilda eller sammanhängande 

transaktioner som avviker från vad som bedöms vara normalt.  

 

Avvikelser har sorterats efter:  

 

► Större enskilda transaktioner överstigande 80 tkr 

► Stora eller avvikande totala bruttolönebelopp under hela perioden 

► Orimliga källskatteavdrag överstigande 50 % eller understigande 23 % av bruttolön 

► Lönearter som förekommer vid enstaka transaktioner 

► Kontroll av avvikande personnummer 

► Dubblerade poster 

► Utbetald lön 

5.1.1. Gjorda iakttagelser 

Ett representativt urval har tagits där granskning genomförs inom varje område mot underlag som 

anställningsavtal, jämkningsbeslut, lönespecifikationer eller liknande. För de stickprov som granskats har inga 

felaktigheter framkommit av genomförd granskning. 
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6.  Koncernen 

Upprättad koncernredovisning har granskats, innehållande samtliga bolag och stiftelser. Vi har tagit del av 

granskningsrapporter för respektive bolag/stiftelse. Inga väsentliga avvikelser har noterats som påverkat 

koncernen. Koncernredovisningen bedöms ha upprättats enligt gällande koncerninstruktion. 

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

 

Göteborg den 24 mars 2021 

 

 

 

Hans Gavin     Anna de Blanche   

Auktoriserad revisor och   Auktoriserad revisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Ernst & Young AB  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Måluppföljning av mått för god ekonomisk hushållning i årsredovisning 2020. 

Indikator Mått Måluppfyllelse 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka Öka Uppnås 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor Öka Uppnås 

Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn Öka Uppnås ej 

Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn Öka Uppnås ej 

Nyregistrerade företag i kommunen Öka Uppnås ej 

Antal företag i kommunen Öka Uppnås 

Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort Öka Uppnås ej 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 

arbeta eller studera 
Öka Uppnås ej 

Antalet torskfiskar i Byfjorden Öka Följs ej upp 

Antalet medlemmar i föreningarna Öka Uppnås ej 

Antalet aktiviteter i föreningarna Öka Uppnås ej 

Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner Minska Följs ej upp 

Minskad sjukfrånvaro Minska Uppnås ej 

Gott bemötande vid kontakt med kommun Öka Uppnås 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel 

fråga 
Öka Uppnås 

Andel som får svar på e-post inom en dag Öka Uppnås ej 

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät Öka Uppnås ej 

Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader Öka Uppnås ej 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet Öka Uppnås ej 

Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon Minska Uppnås 

Företagsklimat, ska bli bättre Öka Uppnås 

Antalet markanvisningar, ska öka Öka Uppnås 

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och bidrag - Uppnås 

Soliditeten ska förbättras Öka Uppnås 

Egenfinansiering av investeringar minst 30 % - Uppnås 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-03-08 Dnr KS 2021/00139 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tidigarelägga 

investering för del av Skafterödsvägen fram till Hälle nya 

förskola 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att tidigarelägga investering 
för del av väg till Hälle nya förskola.  
 
En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 
miljoner kronor under investeringsåren 2024-2030. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
behöver dock åtkomst till en del av dessa investeringsmedel redan under 2021 eftersom 
det är beslutat att påbörja byggnation av Hälle nya förskola. Vägen som går till 
förskolan kommer även bli en del av infarten till Skarsjöområdet. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att investeringstidplanen behöver justeras och 
årets avvikelse och konsekvenser rapporteras i uppföljningsrapporterna. Vidare behöver 
framtida ekonomiska konsekvenser hanteras i kommande budgetdialog och får arbetas 
in i flerårsplanen för 2022-2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 100. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26. 
Karta över vägområde. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya 
förskola med väg. 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Ekonomiavdelningens enhet för planering och styrning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr SBN 2021/00052  

Tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen fram till 
Hälle nya förskola. 

Sammanfattning 

En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 
miljoner kronor under investeringsår 2024-2030.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver dock snarats åtkomst till en del av dessa 
investeringspengar redan under 2021 eftersom det är beslutat att påbörja byggnation av 
Hälle nya förskola. Vägen som går till förskolan kommer även bli en del av infarten till 
Skarsjöområdet 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 
Karta över vägområde  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 
(L): tilläggs att-sats: 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra en förnyad översyn av behovet av åtgärder för 
bullerdämpning och trafiksäkerhet längs hela Skafterödsvägen i anledning av dessa 
arbeten, samt återkomma till nämnden med förslag till åtgärder i god tid före byggstart 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att nämnden 
bifaller det.  
Ordförande ställer därefter proposition på Anna-Lena Heydar (S) med flera 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beviljar det. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att tidigarelägga investering för del av 
Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya förskola med väg  
  
att besluta för ett igångsättningsbeslut för vägprojektet och att projektnummer tilldelas. 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra en förnyad översyn av behovet av åtgärder för 
bullerdämpning och trafiksäkerhet längs hela Skafterödsvägen i anledning av dessa 
arbeten, samt återkomma till nämnden med förslag till åtgärder i god tid före byggstar 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Malin Witt 
  
Justerat 2021-02-19  
Henrik Sundström 
  
Jerker Lundin 
  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar  
Malin Witt  
 
Skickat 2021-02-22 till 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Christer Bergsten 
Telefon 0522-69 75 26 
christer.bergsten@uddevalla.se 

 

Tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen fram till 

Hälle nya förskola. 

Sammanfattning 

En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 
miljoner kronor under investeringsår 2024-2030.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver dock snarats åtkomst till en del av dessa 
investeringspengar redan under 2021 eftersom det är beslutat att påbörja byggnation av 
Hälle nya förskola. Vägen som går till förskolan kommer även bli en del av infarten till 
Skarsjöområdet 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 
Karta över vägområde  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att tidigarelägga investering för del av 
Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya förskola med väg  
 
att besluta för ett igångsättningsbeslut för vägprojektet och att projektnummer tilldelas. 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Christer Bergsten 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Årsredovisning och revisionsberättelser 2020 för 

Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2020 med 
revisionsberättelser för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och 
de enskilda ledamöterna. 
Förbundet redovisar ett resultat om +1 349 tkr (2019: +1 117 tkr). Intäkterna uppgår 
totalt till 85 217 tkr (95 933tkr), vilket är 3 041 tkr lägre än budget. Kostnaderna uppgår 
totalt till 83 868 tkr (94 816 tkr) vilket är 4 315 tkr lägre än budget. Avvikelserna från 
budget är främst hänförbara till förbundets pensionsåtagande. 
För året uppnår förbundet de satta finansiella målen och merparten av de 
verksamhetsmässiga målen och förbundets sammanvägda bedömning är att förbundet 
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 
I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
fullmäktige uppställt”. 
 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Revisionsberättelse 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisorernas bedömning delår Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisionsrapport – Löpande granskning och bokslutsgranskning 2020 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisionsrapport-Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 
Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse 
Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2021-02-11 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | INLEDNING, ÖVERSIKT UTVECKLING

Inledning till förvaltningsberättelsen
I denna förvaltningsberättelse lämnar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) information om 
förvaltningen av kommunalförbundet i enlighet med 11 kap. Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig 
bild av RMB:s verksamhet det gångna året.

Verksamhetens utveckling
Belopp i tkr där inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd

Uddevalla 56 821 56 700 56 259 55 763 55 164

Lysekil 14 438 14 623 14 611 14 621 14 570

Munkedal 10 588 10 544 10 503 10 423 10 361

Kommunal skattesats

Uddevalla 22,16% 22,16% 22,16% 22,16% 22,16%

Lysekil 22,46% 22,46% 22,46% 22,46% 22,46%

Munkedal 23,63% 23,63% 23,63% 23,63% 23,63%

Verksamhetens intäkter 85 217 95 933 86 077 78 510 79 306

Verksamhetens kostnader -83 868 -94 816 -88 311 -77 355 -74 927

Årets resultat 1 349 1 117 -2 234 1 155 4 379

Soliditet 32,30% 26,70% 30,50% 36,80% 42,40%

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 32,30% 26,70% 30,50% 36,80% 42,40%

Investeringar (netto) 4 584 3 152 1 805 2 164 5 637

Självfinansieringsgrad 100% 100% 73,30% 100% 76,80%

Långfristig låneskuld 3 232 4 379 5 383 4 546 5 023

Antal anställda 194 203 203 199 200

Översikt över verksamhetens utveckling
Förbundets finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god över lag. För att få en bild av förbun-
dets ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, kassaflödesanalys 
samt balansräkning.

Det redovisade resultatet, 1 349 tkr, är något bättre än tidigare år. Detta härleds till pandemin i form av 
sänkta arbetsgivaravgifter, reducerade sjuklönekostnader och uteblivna utbildningar för personalen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Förbundschef Ansvarar för att verkställa direktionens beslut, uppföljning av den löpande 
verksamheten och att ta fram beslutsunderlag till direktionen. Förbundsche-
fen är ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.

Räddningschef Ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla förbundets 
verksamhet som helhet.

Administrativ Stab Stödjer förbundsledningen och verksamheten inom framförallt ekonomi, 
personal och verksamhetsutveckling.

Förebyggande 
avdelning

Ansvarar för det olycksförebyggande arbetet inom räddningstjänstansvaret 
genom arbete med information och utbildning kring brandskydd och säker-
het, genomföra tillsyn, besluta om tillstånd och hantera remisser samt stödja 
medlemskommunernas bygglovsarbete.

Teknisk avdelning Ansvarar för underhåll och driftsfrågor av förbundets teknik- och IT-utveck-
ling liksom underhåll av materiel, fordon och lokaler.

Operativ avdelning Ansvarar för den utryckande delen av organisationen bestående av en hel-
tidsstyrka och sju deltidsstyrkor. Arbetet inom avdelningen består av rädd-
ningsinsatser vid olyckor och förberedelser genom utbildning och övning.

Den kommunala koncernen
RMB är ett kommunalförbund som genom myn-
dighetsutövning, förebyggande arbete, informa-
tion, utbildning och räddningsinsatser medverkar 
till att skapa en trygg och säker miljö för män-
niskor att vistas i. Förbundet 
ansvarar för att tillhandahål-
la en effektiv räddningstjänst 
i de tre medlemskommu-
nerna, Uddevalla, Munkedal 
och Lysekil.

Styrande lagstiftningar är 
lag om skydd mot olyckor 
(LSO), lag om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
och övriga bestämmelser för 
kommunal verksamhet. 

Förbundets säte är i 
Uddevalla. Härifrån utövas 

förbundets tjänstemannaledning genom opera-
tiv avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk 
avdelning samt stödfunktioner i form av admi-
nistrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser 

också en räddningsstyrka på 
heltid och en deltidsstyrka.

I Munkedal och Lysekil 
finns teknisk personal som 
sköter bilvård åt kommu-
nerna under dagtid. Utryck-
ningsstyrkor med räddnings-
tjänstpersonal i beredskap 
(deltidsbrandmän) finns 
i Uddevalla, Ljungskile, 
Lysekil, Brastad, Skaftö, 
Munkedal och Hedekas.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Riskmatris

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk
Omvärldsrisk
Pandemi Minskad aktivitet i möten 

med allmänheten inklusive 
utbildning och tillsyn påverkar 
kunskapen i samhället negativt. 

Minskade intäkter från 
medlemsbidrag.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning 

Se över vårt grunduppdrag

Förändring av 
handlingsprogrammet

Brist på arbetskraft/
demografiska
förändringar

Utpendling, åldrande 
befolkning och utflyttning kan 
leda till rekryteringsproblem 
som i sin tur försvårar vår 
möjlighet att hålla bemanning. 
Intentionen i LSO om 
likvärdigt skydd för alla oavsett 
var du bor blir då svår att leva 
upp till.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning

Förändring av 
handlingsprogrammet

Ökad samverkan

Verksamhetsrisk
Personal Oförmåga att upprätthålla 

planerad bemanning.

Negativa effekter för personal 
och kvalitet.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Ökat samarbete med 
medlemskommunerna

Ökad samverkan 
med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

Fordon Tidigarelagd investering av 
höjdfordon.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Reviderad fordonsplan

Ökad samverkan vid 
investeringar genom 
gemensam upphandling

Övnings-
anläggningar

Undermålig 
övningsanläggning.

Ej möjlig att bygga ut då 
platsen är reserverad för 
hamnen.

Förbunds-
gemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

I samband med byggnation 
av ny brandstation ska ny 
övningsanläggning förläggas i 
anslutning till brandstationen.
Detta skapar möjlighet för alla 
förbundets stationer att öva 
där.

Finansiell risk
Likviditetsrisk Större investeringar under 

en tre års period påverkar 
likviditeten negativt

Förbunds-
gemensamt

Fördelning av investeringar 
och att tidsplaner hålls för att 
undvika likviditetskris

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Förbundet har valt att övergripande presentera de mest väsentliga riskerna som identifierats för förbundet 
i följande tabell.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Pensionsförpliktelser

RMB följer rekommendation 10 från Rådet för 
kommunal redovisning gällande värdering och 
upplysningar om förbundets pensionsförpliktel-
ser. Förbundets pensionsåtagande täcks fullt ut av 

medlemskommunerna enligt upprättad pensions-
överenskommelse. Förbundets pensionskostnader 
och pensionsavsättning är således inte resultatpå-
verkande för förbundet.

Pensionsförpliktelse
Belopp i tkr där inget annat anges 2020 2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen   

a)     Avsättning inkl. särskild löneskatt 7 581 -

b)    Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 840 -

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 3 550 -

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse  -

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelser) 11 971 -

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde -

Totalt pensionsförsäkringskapital 5 416 -

- varav överskottsmedel - 247 -

Totalt kapital pensionsstiftelse -

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
(egen förvaltning) - -

Summa förvaltade pensionsmedel 5 169 -

Finansiering - -

Återlånade medel, medlemsavgift 6 802 -

Konsolideringsgrad 43,2% -
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Händelser av väsentlig 
betydelse
Förbundets ordförande Jonas Sandwall (KD) 
avgick under våren och Jerker Lundin (KD) ut-
sågs till ny ordförande i juni. Förändringar i den 
politiska majoriteten i Uddevalla resulterade i ett 
beslut om ordförandebyte där Kenneth Engel-
brektsson (S) blir ny ordförande 1 januari 2021.

I samband med Förbunds-/räddningschefens 
pensionering i augusti gjordes en ny tillfällig 
organisation med tf Förbundschef och tf Rädd-
ningschef.

Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvs-
borgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) som 
reglerar tjänsteköp av funktionen förbundschef. 
Avtalet trädde i kraft 2020-08-17 och innebär att 
NÄRF:s förbundschef också är tf Förbundschef 
i RMB. Till funktionen räddningschef har tillför-
ordnande skett inom RMB. 

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile be-
räknas stå klart halvårsskiftet 2021. Investeringen 
beräknas till 16 mkr och kommer efter driftsätt-
ning att belasta Uddevalla kommuns medlemsav-
gift.

Projektering för ny brandstation i Uddevalla 
pågår. Beräknas stå klar halvårsskiftet 2023. 
Investeringen beräknas till 180 mkr. Även flytt 
av övningsanläggningen från hamnen planeras i 
samband med bygget. Här genomförs en förstu-
die och investeringen är inte kostnadsberäknad 
ännu. Investeringarna belastar Uddevalla kom-
mun och genom förbundets fördelningsnycklar 
reglerar man sedan kostnaden per medlemskom-
mun.

Under 2019 fördes diskussioner med övriga 
räddningstjänster i Fyrbodal om eventuellt in-
tresse att ansluta sig till förbundets larmcentral 
LC 54. Ett förslag till avtal har tagits fram och 
presenterats för övriga räddningstjänster inom 
Fyrbodal, detta har resulterat i förhandlingar med 
Räddningstjänsten Orust som ansluter till LC 54 
och vår gemensamma systemledning från och 
med 18 januari 2021. Förhandlingen med Orust 
innefattar även att RCB-funktion (räddningschef 
i beredskap) övertas av gemensam RCB i RMB/
NÄRF. Övriga räddningstjänster i norra Bohus-
län och norra Dalsland har valt eller överväger 
anslutning till annan ledningscentral. 

Från årsskiftet beslutades att IBIB (Inre befäl i 
beredskap) ska utökas till fem personer samt en 
ersättare för enhetschefen som normalt inte ska 
ha beredskap. Det blev två personer från RMB 
som fick tjänsterna vilket betyder att RMB be-
mannar fyra av de fem IBIB-tjänsterna.

Under perioden har larminstruktioner för 
Preemraff och Gasum till LC 54 samt kommunal 

plan för räddningsinsats reviderats. Bilagor till 
planen har granskats av Länsstyrelsen och syn-
punkterna är korrigerade i planen. Planen besluta-
des av räddningschefen i oktober.

Då föreskrift om eldningsförbud ska upprättas 
i någon av förbundets medlemskommuner är det 
aktuell kommun som fattar beslut om detta. Den-
na föreskriftsrätt kan enligt lag ej överlåtas på ett 
kommunalförbund. För att underlätta för beslut 
om eldningsförbud hos medlemskommunerna har 
under året underlag tagits fram så att respektive 
kommun kan fatta beslut om eldningsförbud på 
inrådan av räddningstjänsten.

Efter krav från Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän har ny oljeavskiljare installerats på 
brandstationen i Lysekil. På Lysekilstationen har 
det även installerats ett nytt reservkraftverk för 
stationens nödströmsförsörjning, och en ny luft-
kompressor för fyllning av andningsluft. 

Under perioden har ett omfattande upprust-
ningsarbetet på övningsfältet i Uddevalla pågått, 
bland annat har rökövningscontainern renoverats 
och gasolcisternen har försetts med staket.

Samtliga VMA-anläggningar i Lysekil har 
byggts om från luftstyrda till elektroniska, vilket 
kommer att innebära lägre driftskostnader för 
VMA-funktionen.

Huvuddelen av planerad tillsyn enligt årets 
tillsynsplan och extern utbildning ställdes in i 
samband med att Coronapandemin bröt ut under 
tidig vår, endast tillsyn av drivmedelsanläggning-
ar samt tillståndshantering av brandfarliga och 
explosiva varor har i stort fortsatt som planerat. 
Under sommaren återupptogs tillsynsverksamhe-
ten  i form av tillsyn av flerbostadshus och tillsyn 
av kommunala badplatser, småbåtshamnar och 
kajer då detta med hänsyn till Covid-19 kunnat 
utföras på ett säkert sätt. Under hösten har i stort 
sett inga tillsyner utförts på grund av den ökade 
smittspridningen och de ökade restriktionerna i 
samhället.

Övrig myndighetsutövning som remisshante-
ring och samråd har löpt på med vissa inskränk-
ningar, särskilt för fysiska möten som i största 
möjliga mån istället har genomförts digitalt.

Under året har gemensam upphandlingsprocess 
om nya entreprenörsavtal för sotning och brand-
skyddskontroll för våra tre medlemskommuner 
avslutats. De nya entreprenaderna tilldelades 
samma utförare som tidigare vilka påbörjade den 
nya femåriga avtalsperioden den 1 augusti.

Beslut har tagits om prioriteringar i genomför-
andet av sotning och brandskyddskontroll med 
anledning av Covid-19. Detta innebär att sot-
ningsentreprenörerna ska planera och utföra sitt 
uppdrag enligt anvisningar som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | STYRNING OCH UPPFÖLJNING

Struktur för styrning och uppföljning:

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
RMB är en politiskt styrd organisation där ekono-
mi och verksamhetsplanering går hand i hand. De 
förtroendevalda anger vad som ska utföras genom 
att i direktionen utfärda riktlinjer, regler, före-
skrifter och bestämmelser mm för verksamheten, 
fastställa handlingsprogram, verksamhetsplaner 
med budget och ekonomiska resurser. Direktio-
nen behandlar frågor av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt.

De anställda verkställer de politiska besluten 
och RMB fastställer instruktioner och anvisning-
ar som ska ha stöd i riktlinjer, regler och bestäm-
melser m.m.

En anpassad modell av Balanserad Styrning 
för styrning, ledning, uppföljning, kontroll och 
utveckling av förbundets verksamhet tillämpas. 
Styr- och ledningsmodellen ska säkerställa att 
styrning, ledning, uppföljning och analys sker 
med god ekonomisk hushållning där prestationer, 
resultat och effekter beskrivs i förhållande till 
resurser. Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska 
styra och samordna planering och uppföljning av 
både verksamhet och ekonomi. Varje avdelning 
har fullt ansvar för sina respektive ansvarsområ-
dens verksamhet och ekonomi.

Förbundets ekonomimodell (decentraliserat ar-
betssätt med en central styrning av gemensamma 
utgångspunkter för vissa delar av den ekonomis-

ka förvaltningen) och ekonomistyrningsprinciper 
utgör verktyg för styrningen och ledningen av 
RMB. Direktionen har det yttersta ansvaret för 
förbundets ekonomiska planering och uppfölj-
ning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska 
styrningen. 

Direktionen beslutar om mål, fastställer verk-
samhetsplan med budget, beslutar om delårsrap-
porter och årsredovisning samt tar ställning till 
frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt för förbundet.

För att styr- och ledningssystemet ska fungera 
måste verksamheten (ekonomi, effektmål/säker-
hetsmål med tillhörande aktiviteter/prestationer) 
systematiskt och regelbundet följas upp. Syftet 
med uppföljningen är att ge återkoppling av ge-
nomfört arbete och visa graden av måluppfyllelse 
men även som ett underlag för förbättring och 
utveckling av verksamhet och arbetsmetoder. 

Direktion, förbundschef och ekonomiskt 
ansvariga chefer följer kontinuerligt under året 
upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet, 
direktion och förbundschef för helheten och 
ekonomiskt ansvariga chefer för sina respektive 
ansvarsområden. Särskilda anvisningar för upp-
följning, bokslut och årsredovisning tas fram av 
ekonomifunktionen.

Den interna kontrollen är en viktig del av 
RMB:s styrsystem. I begreppet intern kontroll 
innefattas hela organisationen och alla de rutiner, 
processer, system och olika samverkande akti-
viteter som bland annat syftar till att säkerställa 
effektiva arbetssätt och tydliga roll- och ansvars-
fördelningar inom alla nivåer i organisationen, att 
lagar, riktlinjer, planer, regler mm följs, en riktig 
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och fullständig ekonomisk redovisning, samt att 
resurser disponeras i enlighet med direktionens 
intentioner.

RMB ska årligen fastställa en intern kontroll-
plan som ska överlämnas till direktionen och 

föregående års kontrollplan avrapporteras till 
direktionen. Varje moment i kontrollplanen ska 
bedömas och kommenteras. Om brister eller av-
vikelser har konstaterats så ska förslag på korri-
gerande åtgärder lämnas.

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 
tydligt och visa hur mycket av de olika verksam-
heterna som ryms inom de finansiella målen, dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. För-
bundet har god ekonomisk hushållning när såväl 
förbundets finansiella som verksamhetsmässiga 
mål uppvisar god måluppfyllelse. Verksamheten 
bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 
Ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, 
regler och etablerade normer. 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2020 har förbun-
det följande fyra finansiella mål: att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, betal-
ningsförmågan på kort sikt ska vara hög och att 

investeringar ska vara självfinansierade. 
För 2020 når förbundet de satta finansiella må-

len och den större delen av de verksamhetsmäs-
siga målen, den sammanvägda bedömningen är 
att förbundet uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning.

Resultatet för året uppgår till +1 349 tkr. 
Exempel på större positiva budgetavvikelser är 
lägre arbetsgivaravgifter då förbundet begärt 
nedsättningar för utbetalningar som gjorts under 
perioden 1 mars till och med 30 juni efter Riks-
dagens beslut och lägre utbildningskostnader 
för personalen till följd av pandemin. Förbundet 
har även haft lägre kostnader över lag på samt-
liga brandstationer och kostnader hänförbara till 
uteblivna externa brandutbildningar. Förbundet 
har haft högre intäkter än budgeterat, exempelvis 
lönebidrag och försäljning av fordon. Negativa 
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budgetavvikelser återfinns bland annat i form av 
högre personalkostnader, datorer och datautrust-
ning, köp av annan räddningstjänst, reparation 
och service av fordon och revisionskostnader. 
Förbundet har även haft lägre intäkter än budge-
terat från onödiga brandlarm, saneringsuppdrag, 
tillsyn och uteblivna externa utbildningar. Ytterli-
gare budgetavvikelser redovisas på sida 28 under 
avsnittet driftsredovisning. Resultatet är 200 tkr 
starkare än föregående år, vilket bland annat är ett 
resultat av pandemin.

Verksamhetens intäkter är 9 793 tkr vilken 
är en marginell minskning med 255 tkr jämfört 
med 2019. Kostnaderna uppgår till 18 271 tkr 
och ligger på en oförändrad nivå jämfört med 
föregående år. Personalkostnaderna är den största 
kostnadsgruppen och uppgår till 57 074 tkr och 
även den ligger på en oförändrad nivå jämfört 
med föregående år. Antalet anställda har minskat 
något och löneökningen uppgår till 2 procent 
jämfört med budgeterade 2,9 procent. Kostnader 
för avskrivningar är något högre än 2019, 4 241 
tkr, vilket beror på fördröjningar i leverans av 
fordon.

Samtliga extrakostnader på grund av Covid-19 
har bokförts på särskild aktivitet och uppnår för 
året 580 tkr. 

Kontrollen över ekonomin är god och budget-
följsamheten är i de flesta fall god. Förbundet 
arbetar med att komma till rätta med större nega-
tiva budgetavvikelser.

Ett antal faktorer påverkar hur förbundets 
ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. 
Vissa av dem kan förbundet påverka genom egna 
beslut, andra inte. De senare kan exempelvis vara 
konjunktursvängningar eller förändrade lagar och 
förordningar. 

Möjligheten att öka intäkterna genom höjda 
taxor och avgifter är begränsade eftersom kom-
muner inte får ta ut högre avgifter än som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller, självkostnadsprincipen 2 
kap. 6 § Kommunallagen (2017:725). Den största 
finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket.

Måluppföljning

Huvuddelen av de planerade aktiviteterna i form 
av tillsyn och utbildning ställdes in i samband 
med att Coronapandemin bröt ut under vårvin-
tern. Övrig myndighetsutövning och ärendehan-
tering har kunnat utföras på ett smittosäkert sätt, 
nödvändiga möten har oftast kunnat ske digitalt.

Under året har nya sätt att få ut information i 
form av sociala medier påbörjats, detta arbete är 
fortfarande i sin linda men har stor utvecklings-
potential och har bemötts positivt.

Brandskyddskontroll och sotning har efter 
vissa omställningar i arbetsrutiner i stort sett kun-
nat utföras som planerat. 

Operativ personal har under året genomfört 
kompetensutveckling och övningsverksamhet 
på ett mer begränsat tillvägagångsätt i och med 
Covid-19. Beslut verkställdes där utbildningar/
övningar i större grupper än ordinarie skiftlag 
ställdes in. MSB ställde om för befälsutbildningar 
samt grundutbildningar för brandmän, vilket 
gjorde att operativ avdelning fick ytterligare 
planeringsproblem för att säkerställa beredskap. 
Trots denna förändring och nya restriktioner har 
övningsverksamheten genomförts enligt uppsatta 
mål. 

Under året har några större och kostsammare 
reparationer på våra fordon gjorts.

Släck/räddningsbilen i Brastad fick en elektro-
nikskada vilket innebar att fordonet blev stående 
på verkstad under en dryg månad. Förbundets 
reservbil nyttjades under tiden. I Uddevalla 
drabbades stegbilen av oljeläckage i hydrauliken 
samtidigt som förbundets reservhöjdfordon var 
på verkstad. För att inte vara helt utan höjdresurs 
i Uddevalla togs rutiner fram för att kunna nyttja 
NÄRF:s ena höjdfordon.

Förbundets systematiska arbetsmiljöarbete 
har huvudsakligen bedrivits enligt de krav som 
omgärdar arbetet.

De återkommande aktiviteterna med regel-
bundna skyddsronder, skyddskommittémöten, 
medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts 
enligt fastlagda mål. I årsplaneringen för ar-
betsmiljöarbetet finns ytterligare aktiviteter som 
inte, helt eller delvis, har genomförts enligt plan. 
Samtliga eftersatta punkter ska resultera i en 
handlingsplan och behandlas under 2021. 
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Symbolförklaring

🔴 Mål är uppfyllt

🔴 Mål är delvis uppfyllt

🔴 Mål är inte uppfyllt

Måluppföljning

Säkerhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse

🔴 Den enskildes 
förmåga och 
förståelse att 
ta ansvar för 
sitt eget skydd 
stärks.

Kunskap och förmåga är cen-
trala begrepp för den enskilde 
för att reducera antalet och 
konsekvenser av olyckor. 
Räddningstjänsten ska arbeta 
aktivt för att underlätta för 
den enskilde att ta ansvar för 
sitt skydd. Nya arbetssätt och 
metoder ska prövas för att nå ut 
till den enskilde.

Extern utbildning och informationsinsatser: Under 
perioden har vi vid 32 utbildningstillfällen mött och 
utbildat 557 personer. Inga utbildningsinsatser från 
och med mars på grund av Coronapandemin. Målet 
om att vi ska möta 3 000 personer i utbildningssam-
manhang blir därmed inte uppnått.

🔴 Särskilda behov 
av brandskydd 
för riskgrupper 
ska optimeras. 

Personer i riskgrupper drabbas 
av ett större antal skador. För 
att förstärka dessa gruppers 
skydd behöver de förebyg-
gande åtgärderna anpassas till 
riskgruppens förutsättningar. 
Samarbetet mellan räddnings-
tjänsten och kommunerna ska 
bidra till att uppnå optimerat 
brandskydd. 

Individanpassat brandskydd: Gemensamt arbete 
pågår i Räddsam VG om metodstöd och arbetssätt. 
Arbetet med att identifiera behovet av individan-
passat brandskydd pågår i samverkan med hem-
tjänsten. Målet för 2020 har i stort kunnat nås trots 
Coronapandemin.  

Planerad tillsyn enligt LSO och LBE fick under 
våren anpassas efter pandemin och skjutas på fram-
tiden i avvaktan på att läget tillåter detta. 

Satta mål enligt fastställd tillsynsplan har inte 
uppnåtts.

Särskilda anpassningar för att kunna genomföra 
sotning och brandskyddskontroller har gjorts med 
hänsyn till smittorisken för kunder i riskgrupper. 

Satta mål för året bedöms i stort trots detta blivit 
uppnådda.

🔴 Samhällsansvaret 
för riskhantering 
och brandskydd 
säkerställs. 

Nybyggnation av bostäder och 
verksamheter är omfattande i 
kommunerna. Detta leder till en 
förändrad riskbild. Räddnings-
tjänsten ska fortsätta att aktivt 
verka för att samhället byggs 
med god brandsäkerhet och 
med riskhänsyn. 

Löpande remisshantering från kommunerna rörande 
bygglov och planärenden samt tillståndshantering 
enligt LBE kan hanteras utan nämnvärd påverkan 
av Covid-19.  
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Måluppföljning fortsättning
Säkerhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse

🔴 Räddningstjäns-
tens kompetens, 
bemanning 
och förmåga är 
anpassad efter 
riskbilden. 

Räddningstjänsten ska klara att 
hantera förändringar i riskbil-
den och anpassas i takt med 
den snabba omvärldsutveck-
lingen, både förebyggande och 
operativt. För att klara detta 
ska kompetens, övningsverk-
samhet, teknikutveckling och 
utrustning ligga väl i linje med 
utvecklingen.

Förebyggande: Personalresurser och kompetens är 
tillfredsställande för att hantera det förebyggande 
uppdraget. Inget akut utbildningsbehov föreligger 
för närvarande.  

Operativt: Operativ personal har under 2020 behövt 
ställa om kompetensutveckling och övningsverk-
samhet där pandemin har påverkat verksamheten. 
Lagstadgade övningar/utbildningar har prioriterats 
och genomförts.

Teknik: För att nå en hög driftssäkerhet på förbun-
dets fordon genomförs planerad service, underhåll, 
kontroller och uppföljning.  

🔴 Räddningstjäns-
tens förmåga och 
kompetens att 
verka vid höjd 
beredskap och 
krig. 

Riskbilden påvisar ett fortsatt 
behov av utveckling och anpass-
ning inom ansvaret för civilt 
försvar. Förmågan och resilien-
sen ska fortsatt stärkas inom 
området. 

Processen för uppbyggandet och återtagandet av 
förmåga och kompetens gällande höjd beredskap är 
igång. 

Organisationens planering och hantering av 
Covid-19 är i vissa delar att likna med arbetet under 
höjd beredskap.

🔴 Räddningstjäns-
tens understöd-
jande, ekono-
miska, kvali-
tetsbevakande 
och uppföljande 
arbete håller hög 
nivå.

Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

🔴 Förbundet ska ha en verk-
samhetsplan med budget 
antagen av direktionen i 
september, 100 %. 

Direktionen beslutade om verksamhetsplan med 
budget för 2021 i september månad.

🔴 Förbundet ska ha en intern 
kontrollplan, 100 %.

Förbundet har en beslutad intern kontrollplan som 
är antagen av direktionen i december. 

🔴 Förbundets handlingspro-
gram ska ha mål som styr 
verksamheten och vara 
mätbara, 100 %.

Förbundet har ett handlingsprogram med mål som 
sträcker sig över en fyraårsperiod. Målen styr vår 
årliga verksamhetsplan, vilken följs upp i delår- och 
årsbokslut. 

🔴 Förbundets riktlinje för 
värdegrund ska vara väl 
känt i förbundet, 100 %.

Under 2020 planerades utbildningstillfällen med 
riktlinje för värdegrund i förbundet. Coronapande-
min har medfört att utbildningsinsatsen är skjuten 
på framtiden, målet är därav ej uppfyllt.

🔴 Uppföljning av administra-
tivt avtal, 100 %.

Under året har uppföljningsmöte med Uddevalla 
kommun genomförts för samtliga avtalsdelar. 

🔴 Minst en gång per år utförs 
skyddsrond på våra arbets-
ställen, 100 %.

Samtliga skyddsronder för 2020 är genomförda.
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Måluppföljning fortsättning
Säkerhetsmål Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

🔴 (Fortsättning) 
Räddningstjäns-
tens understöd-
jande, ekono-
miska, kvali-
tetsbevakande 
och uppföljande 
arbete håller hög 
nivå.

🔴 Uppföljning av SAM, 
100 %.

Uppföljning av förbundets systematiska arbetsmil-
jöarbete. Organisatoriska förändringar i kombina-
tion med fokus på Coronapandemin har gjort att 
några planerade åtgärder har givit plats för andra, 
av omständigheterna nödvändiga, initiativ. 

Målbeskrivning finansiella mål Måluppfyllelse

🔴 För varje enskilt år ska 
intäkterna överstiga kostna-
derna enligt balanskravet, 
100 % kostnadstäckning. 

Förbundet når målet 100 % kostnadstäckning. 

🔴 God soliditet*, minst 30 % Förbundets når målet med en soliditet på 32,3 %. 
För 2020 uppgår soliditeten till 32,3 procent, för-
bundet når målet för god soliditet.

🔴 Betalningsförmåga på kort 
sikt, 100 %. 

Den goda soliditetsutvecklingen beror på ett starkt 
resultat samt att den budgeterande investeringsni-
vån inte krävt ytterligare upplåning. 

🔴 Hög självfinansieringsgrad 
av investeringar, 100 %.

Betalningsförmågan på kort sikt är hög även 2020, 
8 801 tkr, och krediten på 13 000 tkr har inte nytt-
jats under året.

* Soliditeten beskriver förbundets ekonomiska styrka på lång sikt, och visar hur stor del av tillgångar som 
förbundet själv finansierat, det vill säga eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på tillgångarna. 
Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas värdeökning/
värdeminskning. Vid bedömning av den ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling snarare än den 
absoluta nivån som är mest intressant.

Belopp i tkr

Balanskravsresultat 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 349 1 117 -2 234

- Samtliga realisationsvinster

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 2 234

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 349 1 117 0

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

= Årets balanskravsresultat 1 349 1 117 0

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet är ett resultat där poster 
som inte härrör till den ordinarie verksamheten 
har rensats bort. Förbundet har inte några eko-
nomiska händelser som exempelvis värdepap-

pershantering, fastighetsförsäljning eller någon 
resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till. 

Årets balanskravsresultat är det samma som 
årets resultat.
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Väsentliga personalförhållanden

Personal- och åldersstruktur
Den 31 december 2020 har förbundet 194 
anställda. Av de anställda är 136 RiB-personal 
varav 4 är kvinnor. Av det totala antalet anställda 
är 10 kvinnor. 

Förbundets medelålder för brandmän i hel-
tidsstyrka är 42,4 år, RiB-personal 44,5 år och 
dagtids-personal 51,9 år. Pensionsavtal för brand-
män i heltidsstyrka ger för närvarande möjlig-
heten att ta ut avtalspension vid 58 års ålder och 
dagtidspersonal tidigast vid 65 års ålder. Under 
de närmsta åren finns möjlighet för flera att gå i 
pension.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 
samt en uppdelning mellan heltidsanställd perso-
nal och RiB-personal.

Sjukfrånvaro

I tabellen nedan redovisas total sjukfrånvaro, hur 
stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjuk-
skrivning, sjukfrånvaro fördelat per kön och per 
åldersgrupp under året.

Andelen sammanhängande sjukfrånvaro mer 
än 60 dagar har ökat markant sedan 2019. Detta 
beror bl.a. på att ett antal medarbetare varit 
långtidssjukskrivna. Den totala sjukfrånvaron har 
således nästan fördubblats sedan föregående år. 

2020 2019

Ålder
Antal 
totalt 

% av 
total

Antal 
heltid

Antal 
deltid

Antal 
totalt

 - 29 20 10,3% 4 16 30

30 - 39 40 20,6% 14 26 41

40 - 49 64 33,0% 15 49 73

50 - 59 51 26,3% 18 33 46

60 - 19 9,8% 7 12 13

TOTALT 194 100% 58 136 203

Sjukfrånvaro 2020 2019

Total sjukfrånvaro i procent 
av de anställdas samman-
lagda ordinarie arbetstid 3,92% 2,15%

Andel av sjukfrånvaro som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer 57,34% 0,18%

Kvinnor 9,14% 3,70%

Män 3,44% 1,97%

29 år eller yngre 2,13% 0,35%

30 till 49 år 3,44% 2,48%

50 år eller äldre 4,94% 2,15%

Belopp i tkr

Personal 2020 2019

Heltid, inklusive semesterlön 38 911    38 900

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap 13 686    14 468

Övertid, fyllnadstid 965    1 087

OB, beredskap 2 529    2 443

Arvode/Förtroendevalda       457    557

Förändring semester- & 
löneskuld 526    -188

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt 4 493    15 540

TOTALT  61 567    72 807

Personalrörlighet 
Under året har 13 personer avlutat sina tjänster 
och förbundet har nyanställt 12 personer. För-
bunds/räddningschefen har valt att gå i pension 
och här har förbundet valt att tillsvidare köpa 
funktionen förbundschef från NÄRF. Administra-
tiva stabschefen avslutade sin anställning och här 
pågår en ny rekrytering. Övriga som avslutat sina 
tjänster är 11 RiB-personal. 

Nyanställda är 3 personer heltid varav 2 perso-
ner i utryckning och 1 person på tekniska, övriga 
nyanställda är 9 RiB-personal. 

Förbundet har även haft 8 personer visstids 
eller timanställda. Dessa personer har täckt upp 
som semestervikarier när ordinarie utryckande 
personal haft semester. Det har även skett en 
bidragsanställning i Lysekil med tidsbegränsad 
anställning som serviceman.

Personalkostnader 

Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2020 uppgick till 79 % av förbundets totala 
kostnader. 
Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 
uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt ej kompenserad över-
tid minskade med 526 tkr vid 2020 års slut.
Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 888 tkr i personalrelaterade 
kostnader för företagshälsovård och kompetens-
utvecklingskostnader. 
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Förväntad utveckling
Under hösten fattade Riksdagen beslut om ny 
LSO (Lag om skydd mot olycka), framöver kom-
mer beslutade förändringar att påverka förbun-
dets verksamhet inom flera områden. Exempel 
på detta är att MSB ersätter Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet för räddningstjänsten, före-
skrifter med krav på räddningstjänsterna att ingå i 
en större operativ systemledning, föreskrifter om 
utformning av handlingsprogram mm.

Utveckling av den gemensamma operativa sys-
temledningen med NÄRF kommer att fortgå, när-
mast genom att Räddningstjänsten Orust kommer 
att ingå i denna från 2021-01-18. Arbetet med att 
skapa en samsyn mellan räddningstjänsterna i VG 
om systemledning, kommer att utgöra en viktig 
fråga och resultatet av detta arbete kommer att 
påverka vår verksamhet för en lång tid framöver.

Att rekrytera och bibehålla RiB-personal kom-
mer under 2021 att ytterligare prioriteras. I takt 
med att svårigheterna till rekrytering av denna 

personalgrupp ökar, måste nya strategier för re-
krytering samt att bibehålla denna grupp tas fram. 
Vår RiB-personal utgör en majoritet av våra per-
sonalresurser och därmed grunden för bemanning 
på våra brandstationer.

Det är också viktigt att personalförsörjningen 
av heltidsbrandmän har en hög prioritet för fram-
tida rekryteringar till denna yrkesgrupp.

Idag har vi en utryckningsorganisation som 
företrädesvis arbetar med operativa frågor. 
Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta mer 
förebyggande på flera fronter. 

Tidigare Förbund/Räddningschef ersattes med 
en tf. Förbundschef samt en tf. Räddningschef. 
Detta får ses som en temporär åtgärd i avvaktan 
på en mer permanent lösning i frågan om RMB:s 
framtida utformning. Riktlinje för denna framtida 
utformning bör fastställas så snart detta anses 
vara möjligt.
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EKONOMISK REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 9 012 9 793 9 267

Medlemsavgift (drift) 70 930 70 930 70 338

Medlemsavgift (pension) 5 871 3 303 12 825

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 445 -4 265 2 715

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 -76 247 -75 100 -75 347

Pensionskostnader -5 871 -3 303 -12 825

Avsättning pensioner -2 445 4 265 -2 715

Avskrivningar 3 -3 620 -4 241 -3 902

Jämförelsestörande poster 4   788

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 75 1 382 1 144

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 75 1 382 1 144

Finansiella intäkter 5 0 0 0

Finansiella kostnader 6 -74 -33 -27

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 1 349 1 117

Extraordinära poster 0 0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 1 349 1 117
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BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 24 400 20 991 20 648

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 8 3 943 3 340 3 943

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 9 14 551 7 581 11 846

Summa anläggningstillgångar 42 894 31 913 36 437

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 11 9 895 13 593 19 468

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 12 638 6 176 1 546

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 10 533 19 769 21 014

SUMMA TILLGÅNGAR 53 427 51 682 57 451

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början -14 211 -15 328 -14 211

Årets resultat -1 -1 349 -1 117

Resultatutjämningsreserv - - -

Övrigt eget kapital - - -

Summa eget kapital -14 212 -16 677 -15 328

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10 -14 551 -7 581 -11 846

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -14 551 -7 581 -11 846

Skulder

Långfristiga skulder 13 -4 461 -3 232 -4 379

Kortfristiga skulder 14 -20 203 -24 192 -25 898

Summa skulder -24 664 -27 424 -30 277

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter - - -

Ansvarsförbindelser - - -

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 
eller avsättningar 0 0 0

Övriga ansvarsförbindelser 0 839 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 0 839 0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -53 427 -51 682 -57 451
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KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 349 1 117

Justering för av- och nedskrivningar, materiella 
anläggningstillgångar

3 4 241 3 902

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8 603 603

Justering för gjorda avsättningar 10 4 265 -2 715

Justering för försäljning/utrangering -253 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 205 2 907

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 874 -9601

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 707 8 079

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 372 1 385

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -4 584 -3 246

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 253 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 331 -3 246

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0

Amortering av skuld 13 -1 147 -1 003

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9 -4 265 2 715

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 412 1 711

ÅRETS KASSAFLÖDE/FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 4 629 -150

Likvida medel vid årets början 12 1 546 1 696

Likvida medel vid årets slut 12 6 176 1 546
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NOTFÖRTECKNING

Redovisningsprinciper
Förbundets redovisning upprättas enligt Kommunallag (2017:725) och enligt Lag (2018:597) om kom-
munal bokföring och redovisning, LKBR, samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggnings-
tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

Förbundet följer rekommendationen enligt R4 men har valt att anskaffningsvärdet ska överstiga ett 
prisbasbelopp istället för ett halvt prisbasbelopp som är det normala. Tillämpningen om anskaffnings-
värdet ett prisbasbelopp började gälla från och med 2017-01-01. För investeringar gjorda före detta 
datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp, vilket betyder att investeringar som ännu ej utrangerats finns i 
balansräkningen till ett lägre värde.

Leasing

Förbundet har leasingavtal för två tunga fordon som klassificeras som finansiella. En tillrättalagd redo-
visning tillämpas på ett förenklat sätt då det inte utgör ett väsentligt värde.

Osäkra kundfordringar

Kundfordringar bedöms och bokförs som osäkra när de har passerat förfallodatum med fler än 90 dagar. 
Undantag är de kundfakturor som har en pågående åtgärd i form av till exempel en avbetalningsplan.

Pensioner

Förbundets pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pensionsåtagande 
intjänade före 1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. En finansiell överenskommelse är gjord 
mellan förbundet och medlemskommunerna som innebär att förbundet får ersättning för pensionskost-
naderna fullt ut. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och 
med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. För pensionskost-
nader/avsättning tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Periodisering

För att ge en rättvisande bild av förbundets resultat periodiseras intäkter och kostnader, samtliga kända 
belopp periodiseras. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och 
andra ersättningar avseende december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är ett resultat av händelser eller transaktioner som stör jämförelser med andra 
perioder. Upplysning om resultateffekten av jämförelsestörande poster lämnas i not till berörda poster i 
resultaträkningen.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas som 
verksamhetskostnad i resultaträkningen och som kortfristig skuld i balansräkningen.
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Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2019

Myndighetsutövning 515 741

Årsavgift automatiska larm 1 581 1 526

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 201 2 185

Ersättning för utbildning 185 737

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 9 10

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 513 147

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 257 275

Förs. av produkter, material 290 15

Övriga intäkter o ersättningar 1 964 1 545

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 734 1 686

Investeringsbidrag, MSB 544 400

Summa 9 793 9 267

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2020 2019

Fastighetskostnader 6 496 6 639

Transportmedel 2 389 2 770

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 504 1 398

Övriga kostnader 6 678 6 049

Löner och personalomkostnader 57 074 57 267

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 958 1 224

Summa 75 100 75 347

Räkenskapsrevision 2020 2019

Total kostnad för räkenskapsrevision* 245 99

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 217 57

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 
räkenskapsår 2020.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 245 026 kronor för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 
216 983 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2020 2019

Maskiner 93 89

Inventarier 1 500 1 488

Byggnadsinventarier 99 99

Fordon och transportmedel 2 548 2 225

Summa 4 241 3 902
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Not 4 Jämförelsestörande poster 2020 2019

Försäljning av fordon 0 470

Intäkt helikopterkostnad MSB 0 318

Summa 0 788

Not 5 Finansiella intäkter 2020 2019

Räntor likvida medel 0,5 0

Summa 0,5 0

Not 6 Finansiella kostnader 2020 2019

Räntekostnader 21,5 14

Bankkostnader 12,3 13

Summa 33,8 27

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 869 806

Investeringar 0 63

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 869

Ingående av- och nedskrivningar -244 -155

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -93 -89

Utgående av- o nedskrivningsvärde -337 -244

Utgående bokfört värde 532 625

Inventarier 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 6 982 6 555

Investeringar 232 627

Försäljning/utrangering 0 -200

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 7 214 6 982

Ingående av- och nedskrivningar -3 910 -2 622

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -1 500 -1 288

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 410 -3 910

Utgående bokfört värde 1 804 3 072
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Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning
Byggnadsinventarier 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 532 532

Investeringar 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -279 -179

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -99 -99

Utgående av- o nedskrivningsvärde -378 -278

Utgående bokfört värde 154 253

Bilar och transportmedel 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 26 692 26 501

Investeringar 6 788 191

Försäljning/utrangering -241 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 33 239 26 692

Ingående av- och nedskrivningar -12 431 -10 205

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 241 0

Årets av- och nedskrivningar -2 548 -2 225

Utgående av- o nedskrivningsvärde -14 738 -12 430

Utgående bokfört värde 18 501 14 262

Pågående arbete maskiner och inventarier 2020 2019

Ingående balans 2 436 72

Investeringar, omförda under året -2 436 2 364

Utgående anskaffningsvärde 0 2 436

Utgående bokfört värde 0 2 436
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Not 8 Finansiella leasingavtal 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 044

Investeringar leasing 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044

Ingående av- och nedskrivningar -5 101 -4 498

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 704 -5 101

Utgående bokfört värde 3 340 3 943

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad genom en 
summering av återstående leasingavgifter exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon 
och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga 
återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive långfristig del.

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner 2020 2019

Ingående fordran (pensionsavsättning) 11 846 9 131

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) -4 265 2 715

Utgående balans 7 581 11 846

Not 10 Avsättning pensioner 2020 2019

Ingående värde avsättning pensioner 11 846 9 131

Avsättning pensioner -4 265 2 715

Utgående värde avsättning pensioner 7 581 11 846

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 7 581 tkr varav periodens är -4 265 tkr. Enligt finansiell överenskommelse 
mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt 
t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt fr. o. m 2015 belastar RMB som en direkt 
pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar 2020 2019

Kundfordringar 6 897 7 229

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 927 10 353

Fordran moms 490 1 881

Övriga fordringar 279 5

Utgående balans 13 593 19 468
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Not 12 Kassa och bank 2020 2019

Ingående värde 1 546 1 696

Förändring perioden 4 629 -150

Utgående balans 6 176 1 546

Not 13 Långfristiga skulder 2020 2019

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 039 1 440

Årets förändring, avskrivning -544 -401

Leasingskuld, långfristig del 3 340 3 943

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 3 232 4 379

Not 14 Kortfristiga skulder 2020 2019

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 3 544 5 167

Löneskuld 7 664 6 669

Skuld till staten 2 483 2 307

Övriga kortfristiga skulder 9 898 11 153

Utgående balans 24 192 25 899

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2020 2020 2019

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 158 694

Fordon och transportmedel 5 200 4 427 2 552

TOTALA INVESTERINGAR 5 400 4 584 3 246

I början av året levererades förbundets nya släck/
räddningsfordon till Uddevalla. Förbundet har 
även köpt in en ny räddningsbåt till Lysekil, samt 
tre VW Transporter Pickup som levererats under 
hösten. En upphandling av ett insatsledarfordon 
har påbörjats men den långa leveranstiden gör att 

fordonet inte kommer förrän 2021. Investeringar 
i ett test/löpband och kommunikationsutrustning i 
form av rökdykarradio har gjorts.

Sammantaget medför detta en positiv budget-
avvikelse för investeringar om +816 tkr. 
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DRIFTSREDOVISNING
Förbundet redovisar nedan hur utfallet för verksamhetsåret förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten.

Belopp i tkr

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Intäkt Kostnad Netto
Budget 
netto

Avvikelse 
netto Intäkt Kostnad Netto

Förbundsövergripande

Direktion 1 -495 -494 -577 83 0 -534 -534

Revision 0 -254 -254 -113 -141 0 -112 -112

Förbundsledning 18 -1 012 -993 -1 267 274 66 -1 605 -1 539

Medlemsavgift, drift 70 930 0 70 930 70 930 0 70 338 0 70 338

Summa Förbundsövergripande 70 949 -1 761 69 188 68 973 215 70 404 -2 251 68 153

Förbundsgemensamt

Förbundsgemensamt 14 077 -20 035 -5 958 -6 753 795 480 -6 909 -6 429

Pensioner 4 493 -4 493 0 0 0 15 540 -15 540 0

Adm. Stab 18 -4 887 -4 869 -4 986 117 30 -4 415 -4 385

LC54 591 -3 319 -2 728 -2 340 -388 195 -2 277 -2 082

Summa Förbundsgemensamt 19 179 -32 734 -13 556 -14 079 523 16 245 -29 141 -12 896

Teknisk avdelning

Brandstationer 1 119 -6 679 -5 560 -6 389 829 1 151 -6 859 -5 708

Teknik och stödavdelning 2 330 -5 739 -3 409 -3 692 283 1 956 -5 427 -3 471

IT/Telefoni 0 -1 864 -1 864 -1 967 103 0 -2 026 -2 026

Transportmedel 7 -2 426 -2 419 -2 309 -110 5 -2 781 -2 776

Summa Teknisk avdelning 3 456 -16 707 -13 251 -14 357 1 106 3 112 -17 093 -13 981

Operativ avdelning

Operativ avd. Heltid 2 388 -20 898 -18 510 -17 365 -1 145 2 369 -20 207 -17 838

Operativ avd. Deltid 129 -19 046 -18 916 -19 831 915 127 -19 473 -19 346

Övningsfält 0 -267 -267 -286 19 0 -191 -191

Utryckning 18 -1 316 -1 299 -1 271 -28 258 -1 336 -1 078

Beklädnad 0 -223 -223 -310 87 0 -244 -244

Försäljning av operativa utbildningar 0 0 0 -81 81 48 -13 35

Summa Operativ avdelning 2 535 -41 750 -39 215 -39 144 -71 2 802 -41 464 -38 662

Förebyggande avdelning

Förebyggande avdelning 2 280 -4 099 -1 818 -1 394 -424 2 963 -4 460 -1 497

Summa Förebyggande avdelning 2 280 -4 099 -1 818 -1 394 -424 2 963 -4 460 -1 497

Resultat   1 349     1 117
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Direktion, Revision och 
Förbundsledning
Direktionen har genomfört större delen av sina 
möten under året digitalt. Under rådande läge har 
man inte deltagit i några utbildningar och därmed 
finns en positiv budgetavvikelse +83 tkr. 

Revisionen har en negativ budgetavvikelse 
-141 tkr, detta är en följd av förbundets avtal 
med EY (Ernst & Young AB) genom Uddevalla 
kommun. När detaljbudgeten togs för 2020 hade 
förbundet inte full kännedom om avtalets omfatt-
ning. För 2021 är detta reglerat. 

Förbundsledningen har en positiv budgetav-
vikelse +274 tkr. Detta härleds till lägre personal-
kostnader i samband med förre Förbundschefens 
pensionering i slutet av året.

Förbundsgemensamt, 
Administrativ Stab och LC 54
I augusti gjordes en tillfällig förändring på 
ledningsledningsnivå i samband med Förbunds-
chefens pensionering då tf. Förbundschef och 
tf. Räddningschef tillsattes. Den administrativa 
staben och förbundets brandingenjörer arbetsleds 
från och med denna förändring av räddningsche-
fen.

Under året har en av förbundets tre branding-
enjörer varit tjänstledig för studier. De övriga två 
har förutom sina ordinarie operativa och förebyg-
gande arbetsuppgifter till stor del arbetat med 
förbundsövergripande projekt bland annat anslut-
ning av Orusts räddningstjänst till LC 54.

De förbundsgemensamma kostnaderna har en 
positiv budgetavvikelse om +795 tkr vilket till 
största del härleds till de tillfälligt sänkta arbets-
givaravgifterna under maj-juni.

Under året har det skett personal- och organi-
sationsförändringar i förbundets administrativa 
stab. Från 1 januari gjordes tjänsten Administra-
tiv Stabschef om till HR- och Förbundsstrateg 
vilket medförde att den administrativa staben 
placerades direkt under förbundschefen tillsam-
mans med övriga avdelningar. Efter sommaren 
avvecklades tjänsten HR- och Förbundsstrateg 
helt i samband med att denne valde att avsluta sin 
anställning.

Avdelningen har drabbats av sjukskrivningar 
under det gångna året, då avdelningen består av 
singelkompetenser blir den sårbar när vakanser i 
någon form uppstår. Förbundet har därför under 
hösten köpt in 25 % ekonomistöd av Uddevalla 
kommun. Internt har det gjorts en tillfällig om-
fördelning av personal från förebyggandeavdel-
ningen för att täcka stabens vakanser. 

Avdelningen har en positiv budgetavvikelse om 

+117 tkr. Avvikelsen beror till största del av lägre 
personalkostnader, till följd av sjukskrivningar. 

Arbetet i LC 54 har haft positiva effekter för 
förbundet. Ett exempel är RiB-organisationen, 
som fått lägre personalkostnader, till följd av att 
SOS har nekats att larma styrkor vid ungefär 300 
tillfällen då kriteriet för räddningstjänst inte har 
varit uppfyllt. I samband med att Orusts rädd-
ningstjänst anslöts till LC 54 den 18 jan 2021 har 
ny teknik köpts in för att skapa redundans vilket 
medfört högre kostnader. 

LC 54 har en negativ budgetavvikelse -388 tkr, 
detta härleds till något högre personalkostnader 
och en kostnad för SOS-avtal som släpar från 
2019. 

Tekniska avdelningen

Den tekniska avdelningen har under året arbetat 
med att installera ett nytt reservkraftverk och en 
ny oljeavskiljare i Lysekil och det byggs en ny 
tvättanläggning för utryckningskläder och rök-
skydd enligt konceptet ”Friska Brandmän”. 

Med anledning av pandemin har arbetet enligt 
avtal med Arctic Paper om utbildning för deras 
personal lagts vilande under året. Bilvården i 
Munkedals och Lysekils kommuner har genom-
förts som tidigare men med nya rutiner för att 
minimera risken med smittspridning då en stor 
del av verksamheten riktar sig mot hemtjänsten. 

Avdelningens larmtekniker har tillsammans 
med sin motsvarighet i NÄRF arbetat med tek-
niken för att kunna ansluta Orust till LC 54 då 
samarbetet startar den 18/1 2021. 

Förbundet har upprättat avtal med Lysekils 
kommun och Havets hus om att räddningstjänsten 
ska sköta servicen på deras brandredskap i likhet 
med avtalen som finns med Munkedals kommun. 
Avtalet träder i kraft 1/1 2021.

En upphandling av ny lastväxlare med tank har 
gjorts och leveransen beräknas till halvårsskiftet 
2022. 

Under hösten 2020 har även en upphandling 
startats för nytt insatsledarfordon.

Avdelningens positiva budgetavvikelse om 
+1 106 tkr härleds till största del till lägre kost-
nader för brandstationshyror och el. Hyrorna har 
inte höjts lika mycket som beräknat enligt index 
och den milda väderleken under hela året har 
medfört lägre kostnader för uppvärmning och 
elektricitet. Att flera medarbetare i förbundet job-
bat på distans har också medfört att kostnaderna 
för vatten och avlopp, el och sophämtning mins-
kat. På personalsidan märks att inställda utbild-
ningar och resor på grund av pandemin genererat 
lägre kostnader. 

Kostnader för transportmedel har påverkats 
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negativt främst av ett nytt serviceavtal och posi-
tivt på drivmedelssidan då priserna på drivmedel 
varit lågt samtidigt som pandemin inneburit att 
fordonen inte använts lika mycket.

Operativa avdelningen

Under året har 1 091 händelser genomförts där 
100 larm om brand i byggnad och 191 trafiko-
lyckor dominerar statistiken för LSO-uppdrag. 
Utöver LSO är avtalsbaserade uppdrag en stor 
utryckningsaktivitet där 365 automatiska brand-
larm hanterats. 

I början av året var delaktigheten hög un-
der planeringsfasen av den nya brandstationen 
i Ljungskile och verksamhetens inflyttning 
beräknas ske sommaren 2021. Under hösten 
påbörjades även planeringsarbetet med kom-
mande brandstation, där avdelningen arbetar i 
projektledningen på Excercisvägen i Uddevalla. 
Redan nu har kommande flytt genererat arbete 
med avveckling och nedrustning av befintligt öv-
ningsområde. På nuvarande övningsområde har 
uttjänta byggnader monterats ned och kasserats.

Vakanserna på den administrativa staben med-
förde att arbetet med personalplaneringen fick 
förändras under en period. Det visade hur sårbar 
avdelningen är vid den typen av störning. Samma 
funktion har ansvaret för inregistrering och 
dokumentering av viktiga data i både verksam-
hetssystemet och lönesystemet. Utifrån detta har 
avdelningen förändrat och förbättrat hanteringen 
av personalens övningsregistrering, lönegrundan-
de vakanstäckning samt anmälan av tillbud och 
arbetsskada med tillhörande riskhantering. 

Oljeskadan i Byfjorden under hösten har varit 
omfattande för räddningstjänsten och kommu-
nens miljöavdelning. Uppdraget var långdraget 
och resurskrävande, samtidigt som det medförde 
att samverkan mellan olika myndigheter och 
verksamheter övades.

Avdelningen har genomfört ett antal projekt 
och utbildningar under året, bland annat har en 
förflyttning av ett höjdfordon gjorts och bidragit 
till kompetensutveckling och utbildning för per-
sonalen. I projektet Daedalos Mobil har man gått 
från planeringsfas till genomförandefas. Projektet 
för kemplanering följer processplanen och där 
har man under hösten genomfört temaövningar 
i kem-farliga ämnen. Ett nytt projekt som är i 
uppstartsfas är framtida övningsplanering, orga-
nisationen behöver hitta nya vägar att säkerställa 
kvalitet och kompetens framför allt mot RiB-
anställd personal.

De stora avvikelserna på operativ avdelningen 
Heltid är främst lägre intäkter och högre per-
sonalkostnader. Lägre intäkter härleds till färre 

onödiga automatiska brandlarm, restvärdesrädd-
ning och saneringsuppdrag. I förhållande till fö-
regående år har mindre antal larm uppstått vilket 
medfört lägre intäkter i förhållande till budget. 
En av orsakerna till att larmfrekvensen under året 
varit lägre kan relateras till pandemin. Färre män-
niskor har varit i rörelse därmed också färre larm 
till räddningstjänsten. Vissa arbeten som rädd-
ningstjänsten utför i samband med trafikolyckor 
på statlig väg är debiteringsbara. Under katego-
rin Brand i byggnad finns också lägre intäkter 
för restvärde, sanering och bevakning. Orsaken 
till de lägre intäkterna är att försäkringsbolagen 
själva ansvarar för hanteringen av ovanstående 
moment. De högre personalkostnaderna härleds 
till oplanerade vakanser som uppstått genom 
sjukskrivningar. För att få beredskapstäckning på 
oplanerad frånvaro krävs övertidsarbete, vilket är 
en fördyring i förhållande till normalt läge. För 
att bedriva räddningstjänst krävs omfattande öv-
ningsverksamhet. Övningar genomförs oftast av 
egen personal på icke ordinarie arbetstid, vilket är 
kostsamt. Vissa av övningarna genomförs på icke 
beredskapslagd tid, allt för att inte störas av larm. 
Oljeskadan i Byfjorden under hösten medförde 
extra kostnader för både personal och material. 
Under miljöhanteringen i Byfjorden fick organi-
sationen använda eget material som därefter fick 
återställas samt kostnader för inköp av material 
från annan kommun. 

Operativa avdelningen har en negativ budget-
avvikelse om totalt -71 tkr.

Förebyggande avdelningen

På grund av pandemin har en stor del av de pla-
nerade tillsynerna inte kunnat utföras, vilket i sin 
tur påverkat det ekonomiska resultatet negativt. 
Övrig myndighetsutövning som tillståndsärenden 
och remisshantering från andra myndigheter föl-
jer i stort förväntat resultat, när det gäller bygg- 
och planärenden till och med mer än förväntat.  

Avdelningens personal hann utbilda omkring 
550 personer av planerat 3000 personer innan 
pandemin bröt ut och satte stopp för dessa akti-
viteter. Då avdelningens normala arbetsuppgifter 
minskat på grund av pandemin har personalen 
tilldelats andra arbetsuppgifter, exempelvis har 
vissa administrativa arbetsuppgifter utförts för 
att täcka upp för de vakanser som för närvarande 
finns på staben. 

Avdelningens negativa budgetavvikelse om 
-424 tkr härleds till största del till de restriktioner 
som förbundet har beslutat till följd av pandemin 
vilket resulterat i uteblivna intäkter från tillsyner 
och extern utbildning.
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2021-03-09 Dnr KS 2021/00145 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg, chef avd. Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde 

vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 
har stöd i Ljungskile översiktsplan. 
 
Planförslaget beräknas innehålla 200–270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 
gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”. 
Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, 
förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles 
lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 
Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av 
Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt skydd lagskydd. 
Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering av 
salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 
vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet 
område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens 
Jävsutskott. 
 
Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 
har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På nämndmötet föreslogs 
ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta taknockshöjderna i SB-kvarteret ska 
höjas med vardera en meter. Detta godtogs av nämnden. De revideringar som har skett 
bedöms inte påverka någon sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller 
ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att 
detaljplanen är klar för antagande. 
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att bifalla beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS 2021/00145 (2021-03-09) 
Protokollsutdrag SBN 2020/00711 (2021-02-16) 
Tjänsteskrivelse SBN (2021-02-01) 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2021-03-09 Dnr KS 2021/00145 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utlåtandet, 
att godkänna den reviderade detaljplanen, samt 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 
har stöd i Ljungskile översiktsplan. 
 
Planförslaget beräknas innehålla 200–270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 
gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”. 
Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, 
förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles 
lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 
Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av 
Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt skydd lagskydd. 
Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering av 
salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 
vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet 
område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens 
Jävsutskott. 
 
Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 
har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På nämndmötet föreslogs 
ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta taknockshöjderna i SB-kvarteret ska 
höjas med vardera en meter. Detta godtogs av nämnden. De revideringar som har skett 
bedöms inte påverka någon sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller 
ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att 
detaljplanen är klar för antagande. 
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att bifalla beslutet. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef Hållbar Tillväxt 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr SBN 2020/00711  

Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen. Beslut om 
antagande av detaljplan 
Sammanfattning 
Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i 

Ljungskile. Det har stöd i Ljungskile översiktsplan.  

  

Planförslaget beräknas innehålla 200 - 270 nya bostäder i form av styckebyggda 

småhus, gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”.  

Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter 

medges, förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om 

Ljungskiles lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 

Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till 

förekomsten av Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt lagskydd. 

Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering 

av salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 

vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett 

litet område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av 

kommunens Jävsutskott.         

  

Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några 

utredningar har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På 

nämndmötet föreslogs ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta 

taknockshöjderna i SB-kvarteret ska höjas med vardera en meter. Detta godtogs 

av nämnden. De revideringar som har skett bedöms inte påverka någon 

sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller ny utställning inte 

erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att detaljplanen är klar 

för antagande. 

  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01 

Planbeskrivning, rev 2021-02-16 

Genomförandebeskrivning, rev 2021-02-16 

Tidplan, 2020-11-18 

Plankarta V, rev 2021-02-16 

Plankarta Ö, rev 2021-02-16 

Granskningsutlåtande, 2021-02-16 

Inkomna utställningsyttranden 1 

Inkomna utställningsyttranden 2 

Plansamrådsredogörelse 2019-12-18 

Programsamrådsredogörelse 2014-03-31 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-12-16  

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna utlåtandet, 

att godkänna den reviderade detaljplanen, samt  

att föreslå Kommunfullmäktige att anta den reviderade detaljplanen 

 
 

Vid protokollet 

Malin Witt 

 

Justerat 2021-02-19 

Henrik Sundström 

Jerker Lundin 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar 

Malin Witt 

 

Skickat 2021-02-22 till 

Kommunstyrelsen 
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               SBN 2021/ 
                              

 
HANDLÄGGARE 
Planarkitekt Mats Windmark  

TELEFON 07 05  89 70 67 

mats.windmark@uddevalla.se  

  

  

  

 

 

Detaljplan för del av fastigheten  

TJÖSTELSRÖD 1:1 m fl, Ljungskile                                                                                                                        
Bostadsområde vid Skarsjövallen Arb 471 

Sammanfattning 
Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 

har stöd i Ljungskile översiktsplan.  

 

Planförslaget beräknas innehålla 200 - 270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 

gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”.  Bostäder med 

äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, förutom bostäder, 

också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles lokalbusslinje förlängs kan 

den få en vändplats nära Skarsjövallen. Diskussioner har skett under lång tid med Läns-

styrelsen om hänsyn till förekomsten av Större Vattensalamander, som har ett mycket 

starkt lagskydd. Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens 

hantering av salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om vat-

tenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet område 

där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens Jävsutskott.         

 

Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 

har därefter kompletterats. De revideringar som därefter har skett bedöms inte påverka 

någon sakägare negativt, varför ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnad bedömer 

nu att detaljplanen är klar för antagande. 
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att        godkänna granskningsutlåtandet, 

 

att         godkänna den reviderade detaljplanen, samt  

 

att         föreslå Kommunfullmäktige att anta den reviderade detaljplanen 

 
 
Ärendebeskrivning 
Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. I 

Ljungskile översiktsplan finns två stora bostadsområden utpekade, dels Ljungs- Berg 3 

norr om rastplatsen, dels ett område vid Skarsjövallen. Översiktsplanen anger att bostads-

området vid Skarsjövallen ska prioriteras. En av flera orsaker är att tillfarten till bostads-

området samtidigt blir en ny tillfart till idrottsområdena vid Skarsjövallen. Vid större eve-

nemang har det varit trafikproblem, eftersom den enda permanenta tillfarten, Skarsjövä-

gen, är smal och krokig samt mycket svår att förbättra. 

 

Programsamråd har skett. Tillfartsväg via Åsvägens förlängning mot nordost valdes bort. 

Den tillfartsväg som nu är aktuell passerar i en stor båge söder om bostadsområdet vid 

Lingonvägen och Blåbärsvägen. Det har i sin tur diskuterats två varianter av vägen och 

Länsstyrelsen kräver det sydligaste alternativet av hänsyn till beståndet av Större Vatten-

salamander. Därmed berörs endast marginellt strandskyddat område. Kommunen ska 

vara huvudman för allmän plats, och kommunen äger, med undantag av en bostadsfastig-

het, all mark inom det föreslagna bostadsområdet. Marken för tillfartsvägen går dock över 

två privatägda jordbruksfastigheter.  

 

Planförslaget beräknas innehålla totalt mellan 200 och 270 nya bostäder. Därav är ca 46  

tomter för styckebyggda villor. Några delområden görs mer flexibla och beräknas inne-

hålla 30 – 50 styckebyggda villor eller gruppbyggda småhus. Vidare finns två större tom-

ter för ”samlad exploatering”, som kan innehålla 60 – 90 bostäder vardera. Plan- och 

bygglagen medger inte att bostädernas upplåtelseformer regleras, men målsättningen är 

att få blandade upplåtelseformer, d v s äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt. Inom ett del-

område medges, förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Ljungski-

les lokalbuss kan få sin vändplats nära Skarsjövallen. Diskussioner har skett under lång 

tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av Större Vattensalamander, som har 

ett mycket starkt lagskydd. Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot 

planens hantering av salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan 

om vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens för det lilla 

område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken har beviljats av kommunens 

Jävsutskott.         

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 
 

  

Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 

har därefter kompletterats. De revideringar som därefter har skett bedöms inte påverka 

någon sakägare negativt, varför ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnad bedömer 

nu att detaljplanen är klar för antagande. 

 

När detaljplanen har fått laga kraft ges kommunen lösenrätt för allmän-plats-mark som 

behövs för huvudgatan. 
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BAKGRUND 
Uddevalla kommun har i sin översiktsplan redovisat två stora 
utbyggnadsområden, Ljungs-Berg 3 och Skälläckeröd-Kärrstegen vid 
Skarsjövallen. Kommunen har beslutat påbörja samhällets utbyggnad i 
det senare området. En orsak till denna prioritering är att tillfarten till 
bostadsområdet samtidigt blir en ny tillfart till idrottsområdena vid 
Skarsjövallen. Det nya bostadsområdet får ett bra läge i tätorten med god 
tillgång till service. 

Planarbetet inleddes 2008 då ett planprogram togs fram och sändes på sam-
råd.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 möjlig-
göra utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda 
småhus. Planområdet möjliggör även utbyggnad av förskola inom områdets 
södra del. Sammanlagt bedöms området kunna inrymma 200 - 270 bostäder. 

Planförslaget är utformat med sådan flexibilitet att det inom delar av 
området är möjligt att uppföra antingen styckebyggda villor eller 
gruppbyggda småhus (30 - 50 bost). Inom andra delar (46 tomter) anges 
endast friliggande småhus. Avsikten är att dessa ska försäljas genom den 
kommunala tomtkön.  

Inom två områden möjliggör planen uppförande av flerbostadshus alternativt 
gruppbyggda småhus. Dessa delområden beräknas vardera inrymma ca 60 - 
90 bostäder med äganderätt, hyres- eller bostadsrätt. Inom den sydligaste 
delen inom planområdet ger planen även möjlighet för utbyggnad av en 
förskola (även skola, fritidshem eller samlingslokaler). Då behovet av 
förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger planen att detta kvarter 
kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

En förutsättning för den föreslagna utbyggnaden är att en ny väg byggs ut 
mellan Åsvägen och Skarsjövallen. Den föreslagna vägen, föreslås leda 
fram till Skarsjövallens entréområde. Hit kan framtida busslinje trafikera 
och vändplats anläggs vid idrottsområdets entré.  

PLANDATA 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdets areal är ca 25 ha. Området gränsar i norr till Skarsjövägen vid 
Skarsjövallen. I nordväst avgränsas planområdet av ett höjdparti och i 
nordost respektive sydost utgör Skarsjövägen och den nya huvudgatan gräns. 
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Söder och sydväst om planområdet går Skälläckerödsbäckens dalgång 
och planområdets gräns går 50 – 100 meter öster om bäckfåran. 

Markägoförhållanden 

Fastigheter inom planområdet är Ljungs-Hälle 1:288, 1:399, Tjöstelsröd 
1:1 och 1:37 som ägs av Uddevalla kommun samt Ljungs-Gunneröd 2:1, 
Skafteröd 1:3, Kärrstegen 1:1 och Skälläckeröd 1:46 som ägs av 
privatpersoner.  

Det föreslagna bebyggelseområdet berör fastigheterna Tjöstelsröd 1:1 och 
Skälläckeröd 1:46, medan resteraden fastigheter berörs av den nya 
tillfartsvägen. 

PLANPROCESSEN 
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt 
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både 
skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp 
för antagande. Läs mer under rubriken ”Fortsatt arbete”. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 

Allmänt 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att 
områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller 
friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön (MB 3 kap 6§).  

Det föreskrivs även att mark- och vattenområden ska användas för det 
ändamål för vilket områdena är mest lämpade och som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.  

Riksintresse för friluftslivet 

Bredfjället samt Tjöstelsrödsåns dalgång utgör riksintresse för friluftslivet 
enligt 3 kap Miljöbalken.  

Planförslaget: Planförslaget berör inte det område som är av riksintresse 
för friluftslivet. 

  

Riksintresse för friluftslivet (blå-
skrafferat område) 

PLANOMRÅDE 
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Användning av jordbruksmark 

I miljöbalkens MB 3 kap 4 § anges att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Planförslaget : Planområdet berör brukningsvärd jordbruksmark. 
Alltsedan Ljungskile Översiktsplan antogs år 2007 har kommunen ansett 
det vara ett väsentligt samhällsintresse att få fram ett större utbyggnads-
område för bostäder i tätorten. Vid jämförelser med det andra 
utbyggnadsområdet, Ljungs-Berg norr om rastplatsen, fann 
översiktsplanen att exploateringen av området vid Skarsjövallen ska ha 
högre prioritet. I detta fall väger samhällsintresset att få fram ett nytt 
bostadsområde betydligt högre än samhällsintresset att bevara 
brukningsvärd jordbruksmark.  

Natura 2000 

Tjöstelsrödsbäcken, ca 200 meter norr om planområdet samt nedströms, 
utgör ett Natura 2000-område.  

Planförslaget: Natura 2000-området berörs ej av förslaget. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett 
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i 
utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller.  

Sveriges vattenmyndigheter kartlägger och analyserar alla vatten, fastställer 
mål/kvalitetskrav och upprättar åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i 
Sverige. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att 
gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och 
grundvatten) ska nå minst god status under perioden 2021-2027.  

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande 
bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av 
miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser 
och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. 
Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid 
planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  

Vattenmyndigheten har i sin klassificering bedömt att den ekologiska 
statusen är otillfredsställande för vattenområdet i Ljungs kile, bl a beroende 
på övergödning. Målet är att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Den 



 

 

6 (53) 

Planbeskrivning                                                                                                    Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl, 

Antagandehandling 2019-12-18, Rev. 2021-02-16 

 

Ljungskile, Uddevalla kommun  

kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) når upp till god status.  

Ljungskileviken ingår även i Länsstyrelsens förteckning över 
musselvatten som ska skyddas enligt förordningen om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Planförslaget: Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökva-
litetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas inom områ-
den som berörs av aktuell planläggning.  

Planområdet avvattnas mot Skälläckerödsbäcken som rinner ut i 
Ljungskileviken. Genomförandet av planen bedöms inte komma att på-
verka statusen inom Ljungskilevikens vattenområde då föreslagna åtgär-
der för dagvattenhantering vidtas. 

Naturreservat, 7 kap MB  

Delar av Tjöstelsrödsbäcken norr om planområdet är naturreservat.  

Tjöstelsrödsbäcken avvattnar Skarsjöarna som är klarvattensjöar. I 
bäcken vandrar havsöring upp till Silverfallet, ett naturligt 
vandringshinder strax innan Lilla Skarsjön. I bäckravinens nedre del 
växer ädellövskog och sumpskog med rik flora och fauna. 

Strandskyddsområde, 7 kap 13§ 

Den del av planområdet som omfattar utbyggnad för bostäder  berörs inte 
av strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken. Gräns för strandskydd 
går här väster och norr om planområdet. Den del av planområdet som 
omfattar tillfartsvägen berör till en liten del den sydligaste delen av 
strandskyddsområde kring Skälläckerödsbäcken. 

Den i planförslaget redovisade sträckningen av tillfartsvägen till 
planområdet berör i mindre omfattning strandskyddsområde. Den 
föreslagna tillfartsvägen är en förutsättning för att tätortsutveckling ska 
kunna ske i denna del av Ljungskile. Vägen kommer också att väsentligt 
förbättra tillgängligheten till idrottsanläggningarna vid Skarsjövallen samt 
de stora strövområdena kring Skarsjöarna. 

Kommunens bedömning är att ingreppet inte motverkar strandskyddets 
syfte och att inga negativa konsekvenser för naturvärdena eller 
allmänhetens tillgänglighet uppkommer.  

Eftersom detaljplanen upprättas enligt den äldre plan- och bygglagen 
(ÄPBL) ska dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljas om 
planen ska kunna genomföras. Kommunens jävsutskott har i beslut 2020-
06-02 beviljat strandskyddsdispens för de delar av vägen som berörs av 
strandskyddet. Beslutet är förenat med följande villkor: Vägens placering 
och utformning ska överensstämma med det som anges i ansökan, de 
försiktighetsmått som beslutats av länsstyrelsen för vattenverksamheten 

Planområdet (röd streckad linje)berör 
till en liten del strandskyddsområdet 
(blå linje) 

Naturreservatet Tjöstelsrödsåns      
dalgång (grönskrafferat område) 

PLANOMRÅDE 
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2019-10-15 ska gälla som villkor även för strandskyddsdispensen, endast 
det område som vägen upptar får användas för ändamålet. 

Länsstyrelsen har beslutat 2020-06-09 att godkänna kommunens beslut 
om strandskyddsdispens.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

För Uddevalla kommun gäller ”Översiktsplan 2010 för Uddevalla 
kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2010.  

För Ljungskile gäller dessutom Ljungskile översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige den 12 december 2007. Planen är en fördjupning av 
den kommuntäckande översiktsplanen.  

För utbyggnadsområdet Skälläckeröd-Kärrstegen gäller rekommenda-
tionen D1, Områden för framtida bebyggelse eller förändring av befint-
lig bebyggelse, detaljplan krävs. 

För områdena norr om utbyggnadsområdet (ljusgrönt på kartan intill) gäl-
ler rekommendationen R1, Område med stora rekreationsvärden, 
och/eller med natur- och kulturmiljövärden.  Rekommendationerna 
anger att pågående markanvändning i huvudsak ska vara oförändrad. Ny 
bostadsbebyggelse ska inte tillkomma. Komplettering av befintliga an-
läggningar för sport kan prövas. Dessa är inte detaljplanelagda och vid 
förändringar bör detaljplaneläggning övervägas. 

I översiktsplanen redovisas även rekommendationer för möjliga 
vägsträckningar, U1, Utredningsområde för framtida väg. 
Rekommendationen är att: ”Åtgärder får inte vidtas som förhindrar 
anläggande av ny väg till Skarsjövallen och framtida bostadsområden. 
Vid fortsatta studier ska konsekvenserna av de två alternativa 
sträckningarna redovisas.” I fortsatta studier av vägalternativen har 
kommunen funnit att de i översiktsplanen redovisade sträckningarna 
skulle komma att medföra stora ingrepp vid passagen av 
Skälläckerödsbäcken varför ett sydligare alternativ föreslås genomföras.  

Med undantag för tillfartsvägens sträckning är planförslaget helt i 
överensstämmelse med översiktsplanen. 

Detaljplaner 

Området är inte tidigare detaljplanelagt. I västra delen där den nya vägen 
ansluter till Skafterödsvägen/Åsvägen gränsar den nya planen till 
detaljplanelagt område, ”Byggnadsplan för Ljungskile, del av Hälle”. 
Planen har vunnit laga kraft 1970-07-24 (arkivnr LJ15 och 14-LJU867). 

Utdrag ur Ljungskile översiktsplan – 
markanvändningskarta, Utbyggnadsom-
råde Skälläckeröd-Kärrstegen 

SKÄLLÄCK-
ERÖD-KÄRR-
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För området öster om detaljplan LJ 15 gäller ”Stadsplan för Hälle 
Melaksberg”. Planen är fastställd 1980-01-22 (arkivnr LJ26 och 14-
LJU1006). 

 

Planprogram 

Planprogram upprättades år 2008 av Miljö- och Stadsbyggnad. ”Program 
till detaljplan för Skarsjövallen i Ljungskile” är daterat juni 2008.  

I samrådet inkom många synpunkter på den föreslagna tillfartsvägen. I 
övrigt framkom bl a synpunkter som gällde trafiksäkerhet, bullerstör-
ningar samt hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. 

Efter programsamrådet tog kommunen fram en särskild utredning om al-
ternativa tillfartsvägar. 2009-10-15 godkände Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden den upprättade samrådsredogörelsen (”Redogörelse för pro-
gramsamråd daterad 8 september 2009) samt beslutade att områdets till-
fartsväg ska följa den sydligaste sträckningen av de utredda alternativen.   

Kulturminnesvårdsprogram  

I Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram (2002) redovisas bebyg-
gelsemiljöer och områden med höga kulturmiljövärden.  

Planområdet tangerar i väst det stora området kring ”Tätorten Ljungskile, 
gårdarna och Ljungskile centrum” som redovisas i kulturmiljövårdsprogram-
met. Inom planområdet finns ingen bebyggelse som utpekats som värdefull. 

Skyddsavstånd 

Byggnadsfritt avstånd 
Väster om bebyggelseområdets västligaste del går en 10 kV och en 40 
kV-kraftledning. Avståndet mellan bebyggelsen och kraftledningarna blir 
75 - 100 meter. Elsäkerhetskravet anger ett säkerhetsavstånd på 6 meter. 

PLANOMRÅDE Detaljplanelagda 
områden 



    

 

 

9 (53) 

Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl,  Planbeskrivning 
Ljungskile, Uddevalla kommun  Antagandehandling 2019-12-18, Rev. 2021-02-16 

De elektromagnetiska fälten beräknas bli mycket långt under 0,1 mikro 
Tesla. Detta kan jämföras med försiktighetsmåttet 0,2 - 0,4 mikro Tesla. 

BEHOVSBEDÖMNING, MKB 

Miljöbedömning 

Under framtagandet av planförslaget har en behovsbedömning gjorts för att 
bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om pla-
nens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. 
Ett genomförande av planen påverkar inget Natura 2000-område och bedöms 
inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.  

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översikts-
plan, Översiktsplan Ljungskile. 

Ett område kring den damm där större vattensalamander har påträffats sä-
kerställs i detaljplanen som naturmark. Kommunen avser även att, i sam-
band med exploatering och med experthjälp, vidta åtgärder för att nå 
goda livsbetingelser och gynnsam bevarandestatus för den hotade arten. 
Ett genomförande av planen kan därför i detta avseende ge positiva kon-
sekvenser från naturvårdssynpunkt.  

Den risk för miljöpåverkan och störningar som i övrigt redovisas i be-
hovsbedömningen är av den art och omfattning att den kan hanteras i 
planarbetet och belysas i planbeskrivningen. 

Ställningstagande 

Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB har därför inte upprättats. 

Samråd 

Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen 
och kommunens förslag till ställningstagande och länsstyrelsen instäm-
mer i sitt yttrande 2012-10-30 i kommunens bedömning. Länsstyrelsen 
framhåller att dagvattenfrågan är viktig. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 

OCH KONSEKVENSER 

Mark 

Terrängförhållanden 
Förutsättningar 
Planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande brynmiljöer 
och mindre våtmarker och bäckar. Åker- och ängsmarken ligger i östra delen 
av området samt inom en centralt belägen svacka i terrängen mellan högre 
liggande skogtäckta fastmarkspartier i norr, väster och söder. Området är 
delvis genomskuret av en mindre bäckravin ner mot den djupt nedskurna 
Skälläckerödsbäcken som rinner väster om planområdet. 

Marknivån inom åker- och ängsmarken varierar mellan ca +82 närmast 
Skarsjövägen i nordost och +71 á +72 i den lägsta delen närmast bäcken i 
sydost. Inom de skogtäckta fastmarksområdena i norr varierar nivån 
mellan ca +80 och ca +90. 

Planförslaget 
Planförslaget har i största möjliga utsträckning anpassats till natur- och 
terrängförutsättningarna. Brantare delar av planområdet sparas i 
huvudsak som allmän plats/NATUR. 

Vid den västligaste delen av tillfartsvägen ( 0-150 meter) uppkommer en 
kraftig skärning väster om fastigheten Ljungs-Hälle 1:308. I övrigt passerar 
tillfartsvägen genom ett relativt kuperat skogsområde och den valda sträck-
ningen medför omväxlande schakt och bankfyllnad med höjder på ca 0 – 3m.  

Natur och vegetation 
Förutsättningar 
En naturvärdesinventering för planområdet har under 2010 tagits fram av 
Naturcentrum AB. Inventeringen redovisas i rapport ”Naturvärdesinven-
tering vid Skarsjövallen, Ljungskile”, upprättad 2010-11-03. Rapporten 
har kompletterats senare och efter genomfört samråd har kompletterande 
naturvärdesbedömningar utförts avseende justerad sträckning för tillfarts-
vägen samt uppdatering beträffande biotopskydd. Senaste revideringsda-
tum är 2019-05-08. 

Inom planområdet förekommer groddjuret större vattensalamander vilken är 
förtecknad i Appendix 2, Habitatdirektivet och därmed införd i den svenska 
naturvårdslagstiftningen i Artskyddsförordningen. Detta medför att det krävs 
hänsyn vid exploatering som kan komma att påverka salamanderns levnads-
villkor. En separat utredning beträffande vattensalamandern har tagits fram -
”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2014-03-04. I utredningen 
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konstateras att det i området för närvarande endast finns en möjlig lekdamm 
för den större vattensalamandern och övriga amfibier. Övriga småvatten och 
fuktområden torkar tidigt ut under sommaren på grund av befintliga dräne-
ringsanläggningar. Alla amfibier i det aktuella området är beroende av detta 
vatten och vandrar på våren från sina övervintringsplatser i omgivande skog 
till det angivna lekvattnet.  

 
I en kompletterande rapport ”Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd - Åtgärder och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30, redovisas beva-
randeåtgärder samt förslag till åtgärder för att så långt möjligt garantera 
den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad i området då den 
föreslagna exploateringen genomförs. 

Det inventerade planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväx-
ande brynmiljöer, mindre våtmarker och hyggen. Större delen består av så-
dan mark som är eller nyligen varit produktionsmark, och därför har lägre 
naturvärde. Naturvärdena består i huvudsak av mindre objekt som enstaka 
träd, mindre dammar/våtmarker/ bäck, men också ett ädellövsbryn med ett 
par rödlistade arter och ett område med äldre, gles tallskog (figur nedan). 

Dessa områden har särskild betydelse för biologisk mångfald i planområ-
det. De kan även utgöra kvalitéer för närrekreation i ett framtida bostads-
område. Genom att på lämpligt sätt ta hänsyn till dem kan nationella mil-
jömål uppfyllas. Det är allra viktigast att ta hänsyn till områdena med 
höga naturvärden. Bedömningen av naturvärden har gjorts enligt den me-
tod som Naturcentrum tillämpar för att klassificera miljöer med utgångs-
punkt från deras biologiska och ekologiska värden. Naturvärdena klassas 
enligt en skala mellan I och III där naturvärdesklass I innebär unika na-
turvärden, klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Inom 
planområdet har inga områden med unika naturvärden återfunnits. 

  

Dammen i vilken före-
komst av större vatten-
salamander har konsta-
terats  
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Vissa naturvärden kan kräva särskild hänsyn under byggskedet eller sär-
skild skötsel i framtiden.  

  

De områden och objekt som har särskilda värden redovisas på flygfoto 
ovan och är följande: 

1. Bergbrant – klass II 
2. Glest äldre tallbestånd – klass III 
3. Ravinmiljö med bäck och lövskog – klass II 
4. Grov solitär ek – klass II 
5. Brynmiljö, rik på äldre lövträd – klass II 
6. Damm – livsmiljö för större vattensalamander – klass II 
7. Igenväxande ängsmiljö/bryn – klass III 
8. Lövträdsmiljö – klass III 
9. Källa - klass III 
10. Våtmarksområde - klass III 
11. Bäck – klass II 
12. Större bäckravin – klass II 
13. Mindre skogsbäck – klass III 

 
Inom planområdet finns också mindre delområden som berörs av det ge-
nerella biotopskyddet enligt 5 § ”Förordning (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken m.m.” Objekt som omfattas av biotopskyd-
det och berörs av detaljplanen är öppna vatten och bäckfåror i åkermark 
samt stenmurar.  

Naturvärdesområden enligt 
naturvärdesinventering  

(Illustration Naturcentrum) 
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Objekt som omfattas av generellt biotopskydd (Illustration Naturcentrum) 

Planförslaget 
I planförslaget har stor hänsyn tagits till de naturvärden som uppmärk-
sammats i de utförda utredningarna. Framför allt har planen utformats 
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern.  

Ett stort område (ca 160 x 200 meter) kring dammen (objekt 6) har un-
dantagits från exploatering och åtgärder kommer att vidtas för att säker-
ställa livsbetingelserna för den större vattensalamandern. Hela området 
kring dammen har i planförslaget säkerställts som allmän plats – NA-
TUR. I plankartan har införts en bestämmelse, ”damm”, för området 
kring dammen. Bestämmelsen anger att ”Dammen och närmiljön runt 
denna ska utformas med hänsyn till den större vattensalamanderns fram-
tida överlevnad”. 

Åtgärder för bevarande av den större vattensalamanderns livsmiljö ska 
ske i enlighet med de rapporter som tagits fram efter samråd med länssty-
relsen.   

• ”Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd - Åtgär-
der och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes Andrén, Nature 
Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30”.  

• ”Skyddsåtgärder för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun”, Claes Andrén, Nature Art-
bevarande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Skötselplan för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun, Claes Andrén, Nature Artbe-
varande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Uppföljning: Groddjurens status och utveckling i grönområdet 
inom planerad bebyggelse vid Skarsjövallen i Uddevalla kom-
mun”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2019-
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04-20 

I rapporterna beskrivs de undersökningar och vattenkontrollprogram som 
bedöms vara nödvändiga före, under och efter en exploatering. Restaure-
ringsåtgärder föreslås i vattenmiljön samt i den omgivande landmiljön för 
att stärka den större vattensalamanderns framtida överlevnad i och runt 
det aktuella området. Det beskrivs också vilka skyddsåtgärder som behö-
ver vidtas under byggtiden. Rapporterna ingår i det underlag som ingår i 
dispensansökan från det generella biotopskyddet för dammen. 

I området kring dammen finns en stor potential att skapa ett natur- och 
friluftsområde med flera mindre vattensamlingar där den större vattensa-
lamandern, liksom övriga amfibier som förekommer i området, kan be-
hålla eller vidareutveckla en långsiktig bevarandestatus. 

För att kompensera intrånget i salamanderns livsmiljö avser kommunen 
att det område kring dammen som i planen utgör allmän plats/NATUR, 
görs optimalt för arten, d v s en riktad restaurering ska göras för att gynna 
den aktuella arten och dess livsmiljö. Restaureringen ska avse såväl 
lekvatten, födosöksplatser som övervintringsmiljöer. Det avsatta området 
kan samtidigt bli ett värdefullt grönområde för de människor som kom-
mer att bo i närområdet.  

Den nya tillfartsvägen till planområdet kommer att skära igenom den 
södra delen av det område som bedömts utgöra ett naturligt födosöksom-
råde för den större vattensalamandern. För att ge arten möjlighet att fritt 
röra sig inom området, på båda sidor om vägen, behöver man skapa en 
passage under vägen i anslutning till det sedan tidigare markerade vistel-
seområdet för arten på den norra sidan om vägen. Den nya vägen bedöms 
inte påverka möjligheten att skapa och långsiktigt vidmakthålla en livs-
kraftig population av den större vattensalamandern i det tänkta området.  

Övriga naturvärden som konstaterats i den av Naturcentrum utförda in-
venteringen för planområdet har i planförslaget behandlats enligt föl-
jande: 

Objekt 1 och 3 enligt naturvärdesbedömningen ligger utanför planområ-
det och berörs inte. Källan och våtmarksområdet (objekt 9 och 10) ligger 
bredvid vägsträckningen och utanför planområdet och berörs inte heller. 

Objekt nr 2 föreslås till större delen bevaras som naturmark och anges i 
planförslaget som allmän plats - NATUR. Samma gäller för objekt nr 5 
som helhet, vilken utgörs av en brynmiljö med äldre lövträd. 

Objekt nr 6 – damm som utgör lekmiljö 
för den större vattensalamandern 
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Objekt nr 4 är en äldre solitär ek med hålbildning och en rödlistad svamp. 
Eken ska bevaras och ligger i planförslaget inom område som ska bli lek-
plats. Tomtindelning har anpassats för att kunna bevara eken och planbe-
stämmelse om att eken ska bevaras har införts. 

Objekt nr 7 – 8 och 12-13 enligt naturvärdesinventeringen berörs av den 
nya tillfartsvägen. Den nya vägen kommer att ta i anspråk delar av dessa 
miljöer. 

7. Igenväxande ängsmiljö/bryn 
8. Lövträdsmiljö 
12. Större bäckravin 
13. Mindre skogsbäck 

 
Byggande av den nya tillfartsvägen kommer i den västligaste delen att 
medföra att en del lövträd inom område 7 och 8 kommer att behöva tas 
bort. Konsekvenserna bedöms dock inte som allvarliga och områdena har 
inte bedömts ha höga naturvärden med undantag för en yngre alm som 
finns inom vägsträckningen.  

Den planerade vägsträckningen berör mindre delar av de två värdefulla 
bäckmiljöerna 11 och 12. Bäckmiljöer kan lätt skadas när man korsar 
dem med till exempel vägbyggen. Skador kan bland annat uppstå genom 
grumling av vattnet, föroreningar, skapande av vandringshinder och habi-
tatförstörelse. Vattendragets grusbotten måste behandlas varsamt i sam-
band med byggnadsarbeten för vägen för att undvika att grusbottnarna 
slammas igen. Om brokonstruktioner inte är möjligt bör man använda 
väldimensionerade halvtrummor som inte påverkar bäckbottnarna. Ansö-
kan om tillstånd för vattenverksamhet krävs för anläggande av trummor 
under den planerade tillfartsvägen. Kommunen har ansökt om tillstånd 
för vattenverksamhet. 

När det gäller det generella biotopskyddet har planförslaget i möjligaste 
mån anpassat till de utpekade objekten. Där det inte är möjligt att anpassa 
planen har kommunen ansökt om artskyddsdispens. Dispensansökan gäl-
ler flyttning/igenläggning av åkerdike samt borttagande av några stenmu-
rar och en åkerholme. Även för arbetena i anslutning till 

Den glesa tallskogen 
inom område 2 kommer 
till största delen att be-
varas som naturmark 
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salamanderdammen har kommunen ansökt om dispens från biotopskyd-
det. I dispensansökan redovisas såväl åtgärder som förslag till kompen-
sationsåtgärder, bl a föreslås att stenmurar flyttas till ny plats i området. 

Följande dispenser och tillstånd finns: 

Strandskyddsdispens finns för ny väg där den passerar Skälläckeröds-
bäcken (KS jävsutskott 2020-06-02 § 8).  

Biotopskyddsdispens finns för att ta bort stenmurar, öppna diken och en 
åkerholme, samt för att restaurera småvatten. (Länsstyrelsen 2020-03-24 
dnr: 521-6334-2020). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av två trummor 
under ny väg. Syftet med trummorna är passage av Skälläckerödsbäcken 
och passage för groddjur. (Länsstyrelsen 2019-10-15 dnr:535-24757-
2019). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av dammar och 
grävning i befintlig damm. (Länsstyrelsen 2019-10-24 dnr: 535-24760-
2019). 

Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar  
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i Geotekniskt PM – Underlag för detalj-
plan daterad 2008-03-25 samt i Rapport, Geoteknisk undersökning, Rgeo 
daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En kompletterande ut-
redning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport Område 
vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun, daterad 2011-10-25.  

Efter utställningen har kompletterande stabilitetsberäkningar utförts vil-
ket redovisas i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, 
Tjöstelsröd 1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, date-
rad 2015-12-10 rev. 2020-11-23. Undersökningarna redovisas i ”Mark-
teknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2019-11-22.  

Jordlager 
Jorddjupen inom åker- och ängsmarken varierar relativt mycket. I norra de-
len samt i svackan mellan fastmarkspartierna är jorddjupen mestadels be-
gränsade till 2 – 8,5 m. Även ett mindre område med berg i dagen eller 
mindre jordtäckning förekommer väster om den genomkorsande bäckravi-
nen. 

Jordlagren består som regel överst av ett 0,2 á 0,5 m tjockt mulljordstäcke 
och därunder av lera på ett tunt lager av sedimenterad friktionsjord till 
fast botten av morän eller berg. 

Leran har överst en 2,5 – 3 m tjock fast torrskorpa med en vattenkvot 
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(wn) på 20 - 30 % och skjuvhållfasthet på minst 80 – 100 kPa. I den un-
derliggande lösare leran ökar vattenkvoten till 30 – 45 % och hållfast-
heten sjunker till 25 á 30 kPa. Leran kan betraktas som mellansensitiv 
med uppmätta sensitivitetsvärden på 20 – 30. Kompressionsförsöken vi-
sar, att leran inom denna del av området kan betraktas som överkonsoli-
derad. 

I den lägre liggande delen i syd och sydost ökar lerdjupen med avståndet 
från fastmarken och största djupet till borrstopp är här ca 28 m. Under 
mulljordstäcket utgörs leran här överst 1 - 3 m torrskorplera. I den under-
liggande lösare leran är dock vattenkvoten högre, 50 – 70%, och hållfast-
heten är i genomsnitt ca 20 kPa.  

Kompressionsförsöken visar, att leran inom denna del av området bör be-
traktas som normalkonsoliderad. Härvid har antagits att den övre grund-
vattenytan tidvis kan ligga 3 m under markytan. 

Skogsmarken utgörs huvudsakligen av fastmark bestående av lokala berg 
i dagenpartier och mellanliggande områden med fast jord och sannolikt 
liten jordtäckning. Baserat på SGUs geologiska karta över området har 
området huvudsakligen förutsatts bestå av morän eller annan friktions-
jord. Borrningar har därför inte ansetts som nödvändigt att utföra i detalj-
planeskedet. 

Mindre områden med ytligt stående vatten noterades vid kartering av om-
rådet. I dessa delar förekommer organisk jord med en mäktighet på ca 
0,5-1 m. 

Geohydrologi 
Den övre grundvattenytan uppmätt i skruvborrhål låg vid tidpunkten för-
undersökningarna september-oktober 2007 0,6 - >3 m under markytan. I 
flera av borrhålen kunde ingen grundvattentillrinning noteras. 

Den undre grundvattenytan - grundvattentrycket i friktionsjorden under 
leran - har mätts i två öppna rör varav ett är installerat inom den högre 
liggande åkermarken i områdets norra del och ett inom den låglänta delen 
i sydöstra delen av planområdet. Vid mätning i november 2007 låg den 
undre grundvattenytan på nivån +79,5 och +72,3 – 72,6 i de båda rören 
vilket motsvarar 0,1 m under respektive 0,5 - 0,8 m över markytan i de 
båda mätpunkterna. 

Stabilitet 
Sju olika sektioner, Sektion 1-3 och Sektion A-D, har undersökts inom 
planområdet samt vägområdet anslutande till planområdet (se illustration 
följande sida).  
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Vid ny exploatering ska säkerheten mot skred vid odränerad analys i s k 
”detaljerad utredning” vara lägst Fc≥ 1,7 - 1,5 enligt Skredkommission-
ens nomenklatur. Vid kombinerad analys ska motsvarande säkerhet vara 
lägst Fkomb ≥ 1,5-1,4.  

Stabiliteten för de planerade förhållandena har kontrollerats och har kon-
staterats vara tillfredsställande i samtliga sektioner. För Sektion A och 
Sektion B, kombinerad analys, påträffas glidytor med för låg säkerhets-
faktor en bit från detaljplanområdet. Om ett primärskred skulle utlösas 
blir säkerhetsfaktorn för ett sekundärskred tillfredställande. 

Skälläckerödsbäckens bäckfåra samt dess dalgång har besiktigats och 
ingen större erosionsrisk föreligger som kan påverka detaljplanen. 

Säkerheten mot skred har kontrollerats i sektionerna. Sektion D är beräknad efter 
utställningen (Illustration Norconsult)  

Planförslaget 
Rekommendationer enligt geotekniskt PM  

Stabilitet 

Den geotekniska stabiliteten inom det utredda området kan betecknas 
som tillfredställande för blivande förhållanden. Beräkningar för Sektion 
1-3 samt Sektion A-D visar på tillfredsställande säkerhet mot skred. 

Stabilitetssituationen ska dock beaktas och detaljprojekteras vid all form 
av schakt- och fyllnadsarbeten över 0,5 meter. Det ska också beaktas att 
kvicklera förekommer inom området. Kvicklera är känslig för störning 
och kan innebära bakåtgripande skred om förutsättningar för ett initial-
skred ges genom exempelvis oförsiktiga schaktnings- och fyllnadsar-
beten.  
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Sättningar 

Vid de områden där fastmark påträffas är risken för sättningar osannolik. 
Vid de djupare jorddjup, vid tillfartsvägen mellan 0/740 och 1/250 samt i 
svackan mellan fastmarkspartierna, finns risk för sättningar. Där leran är 
överkonsoliderad är det möjligt att belasta jorden något utan att den last-
kompenseras. I övrigt ska all tillförd last kompenseras med t ex lättfyll-
ning om sättningar ska undvikas. 

Grundläggning och markdisposition 

Tillfartsvägen 

Vägsträckningen går huvudsakligen igenom områden med fastmark och/eller 
berg i dagen. Mellan km ca 0/740 – 1/250 går vägen igenom ett ängsmarks-
område med varierande lermäktigheter och egenskaper. Vägen bedöms där-
med kunna byggas utan grundförstärkning förutom mellan km 0/740 – 1/250 
där sannolikt förstärkningsåtgärder kan erfordras om vägprofilen inte följer 
befintlig marknivå, d.v.s. vägen går på hög bank. Förstärkningsåtgärder kan 
exempelvis utföras genom lastkompensation (lättfyllning). 

Bostadsområdet 

Lerdjupet varierar inom området och leran är mellan normal- till överkonso-
liderad. Beroende på byggnadstyp och antal våningar har olika grundlägg-
ningsmetoder rekommenderats att användas: platta på mark eller stödpålning 
till berg eller plintar till berg. Där fastmark med friktionsjord och ytligt berg 
påträffas kan grundläggning av byggnaderna ske med platta på mark. Där 
normalkonsoliderad lera påträffas bör byggnaderna sannolikt pålgrundläg-
gas. 

Inom områden med överkonsoliderad lera kan en tilläggsbelastning utfö-
ras upp till 20 kPa. Detta innebär att småhus (1-2 våningar) utan uppfyll-
nad kan uppföras med platta på mark. 

För grundare jordschakter än 2 meter djup med kort varighet samt där 
markytans nivå inte ökar bakom släntkrön kan schakt normalt ske med 
släntlutning 1:1. För långvariga schakt- och fyllnadsarbeten och kortva-
riga större schakter/fyllnader samt där schakt sker vid släntfot och fyllna-
der planeras på släntkrön ska stabilitetssituationen beaktas och detaljpro-
jekteras. 

Borttagning av ytliga organiska jordlager ska utföras innan grundlägg-
ning. 

Inom hela planområdet gäller att ”Vid detaljprojektering ska lokalstabili-
teten kontrolleras för planerad byggnation.”  
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Radon 
Förutsättningar 
Radonhalten i jordluften har i samband med geoteknisk utredning upp-
mätts i 5 punkter inom fastmarkspartiet i planområdets västra del. De 
uppmätta värdena i 4 av punkterna varierar mellan 10 och 30 kBq/m3 och 
i en av punkterna har radonhalten uppmätts till 5 kBq/m3. Fastmarksom-
rådet klassas som normalradonmark och områden med lerdjup större än 3 
meter klassificeras som lågradonmark. 

Planförslaget  
I den geotekniska utredningen rekommenderas att hela fastmarksområdet 
samt område med mindre jordlager än 3 meter lera under grundläggnings-
nivån klassificeras som normalradonmark (10-50 kBq/m3) och att bygg-
naderna där utförs radonskyddande. Detta innebär att väggar och golv i 
källare samt bottenplattor i källarlösa hus görs täta samt att speciell om-
sorg ska vidtas vid tätning av rör- och kabelgenomföringar i byggnadsde-
lar mot mark. 

Område där lerdjupen är större än 3 m kan klassificeras som lågradon-
mark, vilket innebär att byggnader kan uppföras utan hänsyn till radonris-
ker.  

Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Fornlämningar, kulturmiljö 
Förutsättningar 
Arkeologisk utredning har utförts av UV Väst och redovisas i Rapport 
2010:24, Arkeologisk utredning Detaljplaneområde vid Skarsjövägen, 
Bohuslän, Ljung socken, delar av Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:1 och 
Kärrstegen 1:1.   

Syftet med utredningen var att ge planerings- och beslutsunderlag genom 
att fastställa förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar inom det 
aktuella området. Utredningen omfattade kartstudier, terränginventering 
och provgrävningar inom ett större skogs- och åkerområde.  

Vid utredningen påträffades två förhistoriska boplatser, ett område med 
sentida fossil åkermark samt en sentida bebyggelselämning – torpet Äng-
hagen. Slutsatsen av den arkeologiska utredningen var att de två boplat-
serna borde förundersökas inför den kommande exploateringen. Den fos-
sila åkermarken (Ljung 237) och torplämningarna (Ljung 239) bedömdes 
ej ha fornlämningsstatus. 

Kommunen har gått vidare med förundersökning för den östligast belägna 
boplatsen, Ljung 236 (RAÄ 236).  
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Den andra boplatsen kommer att ligga inom det område som kommer att 
bevaras som naturmark inom planområdet. I anslutning till RAÄ 236 hit-
tades även svedjad mark (Ljung 238) vilken klassas som kulturhistorisk 
lämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förundersökningen av RAÄ 236 redovisas i ”Rapport 2012:183, arkeolo-
gisk förundersökning och kompletterande utredning Förhistoriska och histo-
riska lämningar vid Skälläckerödsbäcken”, UV Väst. I samma rapport redo-
visas den arkeologiska utredning som gjorts för tillfartsvägen till området,  
d v s sträckan mellan Skafterödsvägen i väster och själva planområdet i öster. 

Förundersökningen visade att marken varit ianspråktagen för olika aktivi-
teter under förhistorisk och historisk tid. Lämningen bedömdes dock ha 
begränsad vetenskaplig potential och pedagogiskt värde. Fortsatta under-
sökningar är därför inte aktuella och det finns inga hinder för att ta denna 
yta i anspråk vid exploatering. 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologisk utredning har utförts för tillfartsvägen till planområdet (Illustration 
UV Väst) 

Torplämningar 
Änghagen 

Nyupptäckt fornlämning  – 
boplats 1 (RAÄ 240) 

Nyupptäckt fornlämning –  
boplats 2 (RAÄ 236) 

Resultat av arkeologisk 
utredning                    
(Illustration UV Väst) 
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Den arkeologiska utredningen för vägsträckan ledde inte till registrering 
av några fornlämningar inom den del av utredningsområdet som berörs 
av vägutbyggnaden. I anslutning till den västra änden av vägsträckningen 
finns två fornlämningar, Ljung 25:1 och Ljung 25:2, vilka inte kommer 
att beröras. Fornlämningarna utgörs av en källa (Galgkällan) och en berg-
knalle (Klövberget) med märkliga fåror i. Inom själva sträckningen iakt-
togs inga andra lämningar utöver rester av stengärdsgårdar vilka tillhör 
kategorin ”övriga kulturhistoriska lämningar” och de klassas inte som 
fornlämningar. 

Planförslaget 
Den västra av de två boplatserna, RAÄ 240, har inte förundersökts, då av-
sikten är att området inte ska exploateras utan ska ingå i område som i 
planområdet utgör allmän plats NATUR. Boplatsen ligger i direkt anslut-
ning till det område intill dammen som ska bevaras som naturområde 
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern. Även torplämning-
arna vid Änghagen kommer att lämnas orörda och integreras i allmän 
plats NATUR.  

Länsstyrelsen bedömer att RAÄ Ljung 236 är att betrakta som borttagen och 
den omfattas därmed inte längre av kulturminneslagens bestämmelser. Där-
med finns inga hinder för att ta denna yta i anspråk för önskat ändamål. 

Inom den del av vägkorridoren för den nya tillfartsvägen där arkeologisk ut-
redning utförts finns inga fornlämningar som föranleder fortsatta utredningar 
eller undersökningar. Länsstyrelsen har bedömt att det inte behövs ytterligare 
arkeologiska utredningar beträffande tillfartsvägen.  

  

Förundersökning av fornlämning RAÄ 236 
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Bebyggelse 

Landskapsbild/stadsbild/omgivande bebyggelse 
Förutsättningar 
Landskapet inom planområdet är varierat med både skog, åkermark, igen-
växande brynmiljöer och mindre våtmarker. Större delen består av sådan 
mark som är eller nyligen har varit brukad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget 
Planförslaget har i möjligaste utsträckning anpassats till topografi och na-
turliga gränser i landskapet såsom bryn och välbevarade stenmurar. 

En ansenlig del av marken inom planområdet föreslås bevaras som natur-
mark. Inga omfattande avschaktningar eller uppfyllnader behöver ske 
inom kvartersmarken. För den nya tillfartsvägen för området kommer 
omväxlande mindre schakt och utfyllnad att göras. 

Förutsättningar 
Inom planområdets västra del ligger Torpet Gläntan (Skälläckeröd 1:46). 
I övrigt finns ingen bebyggelse inom planområdet.  

Direkt öster om planområdet ligger torpet Pettersborg (Tjöstelsröd 1:20) 
vilket enligt Bohusläns museum är en välbevarad torpmiljö. Pettersborg 
är beläget på en relativt stor fastighet. Planområdet och den nya tillfarts-
vägen tangerar fastighetens kortsida. Sett från Pettersborg är det i riktning 
mot sydväst som landskapet kommer att förändras. I övrigt kommer 

Skafterödsvägen 

Skarsjövägen 
Skarsjövallen 

Skälläckerödsbäcken 

Gläntan 
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omgivningarna att bibehållas som idag. 

Nordost om planområdet ligger fotbollsarenan Skarsjövallen. Ca 200 me-
ter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en sjukgymnas-
tik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 

Planförslaget 
Planförslaget innehåller ca 46 nya tomter som i första hand är avsedda för 
styckebyggda villor (planbest e1). Inom delar av planområdet anger plan-
bestämmelserna att både sammanbyggda och friliggande bostäder medges 
(planbest e2) för att ge en ökad flexibilitet i det framtida nyttjande. Inom 
dessa delar bedöms 30-45 bostäder kunna inrymmas. 

Inom två större delområden vill kommunen se att samlad exploatering 
kommer till stånd (planbest e3). Inom dessa delar medges sammanbyggda 
bostäder eller flerbostadshus och byggnaderna får uppföras i tre våningar, 
ca 60-90 lägenheter i vardera område. Upplåtelseformen kan antingen 
vara gruppbyggda småhus med äganderätt eller bostäder med hyres- eller 
bostadsrätt, eller ägarlägenheter, allt i varierande hustyper och hushöjder. 
Kommunen, såsom markägare, bestämmer vem som ska få köpa respek-
tive tomt. Detaljplanen som sådan kan inte styra bostädernas upplåtelse-
former, medan köpeavtalet kan reglera detta i viss mån. 

Inom den sydligaste delen inom planområdet ger planen även möjlighet 
för utbyggnad av en förskola (även skola, fritidshem eller samlingsloka-
ler). Då behovet av förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger pla-
nen att detta kvarter kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

Kvarteren för villor i norra delen ligger inom skogsmark och är delvis re-
lativt högt belägna på en bergsplatå. De övriga villatomterna ligger på f d 
åkermark. Tomterna kommer i första hand försäljas genom kommunens 
tomtkö. Avsikten är att normalstora villor med dubbelgarage ska kunna 
uppföras. Illustrerade tomtstorlekar varierar i storlek mellan 900 och 
1 400 kvm. Huvuddelen av tomterna är ca 1000 kvm. 

Inom den nordligaste delen av planområdet som idag är skogbevuxet fö-
reslås ca 16 villatomter. Inom övriga delar kan villor alternativt annan typ 
av sammanbyggda bostadshus uppföras. Sammanlagt bedöms detta del-
område inrymma ca 25-35 bostäder. Alla bostäder får sin angöring från 
två nya lokalgator varav den inom östra delen går i en rundslinga. Inom 
den västra delen fördelas tomterna utmed en lokalgata som slutar med en 
vändyta.  

Många av tomterna kommer att gränsa till omgivande naturmark som ut-
gör allmän plats i planen. Kvartersutformningen har också anpassats så 
att det blir möjligt att bibehålla den stenmur, vilken utgör f d sockengräns 
och som löper genom området i öst-västlig riktning. Mot nordost och ös-
ter sparas den glest skogbevuxna sluttningen ner mot Skarsjövägen som Stenmuren som utgör f d socken-

gräns 

Pettersborg 
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naturmark. Även i nordväst och väst är målsättningen att naturmarken 
som sluttar ner mot Skälläckerödsbäcken ska bevaras och i planen redovi-
sas marken här som allmän plats NATUR. I anslutning till ett höjdparti i 
östra delen föreslås en lekplats iordningställas. 

En mindre yta föreslås iordningställas för gästparkering.  

 
Planbestämmelserna för kvartersmarken anger antingen e1 eller e2. 

e1 anger ”Friliggande småhus.  Endast 1 huvudbyggnad med 1 bostad, 
samt högst 2 uthus per fastighet. Högst en fjärdedel av fastighetens yta 
får bebyggas, dock max 250 kvm, varav friliggande uthus max 60 kvm”  

För ytor inom röd linje (se illustration ovan) tillåts även uppförande av sam-
manbyggda bostäder -e2 – ”Sammanbyggda eller friliggande bostäder. Vid 
sammanbyggda bostäder får högst en tredjedel av fastighetens yta bebyggas. 
Vid friliggande bostäder på egna fastigheten gäller e1.” 

För de föreslagna tomterna för småhus anger bestämmelsen v1 att huvud-
byggnad får uppföras med högst 2 våningar eller 1 våning samt suterräng-
våning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får uppgå till 
högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterrängvåning får 
uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter 
från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt ska 
huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt.   

Komplementbyggnader får inte uppföras med mer än en våning. Därutö-
ver får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad 

Inom norra delen av planområdet föreslås villabebyggelse samt även möjlighet 
att uppföra sammanbyggda bostäder (innanför röd linje) 
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får uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt 
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter från gräns mot grann-
tomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta 
framför porten/öppningen. 

Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angi-
ven nockhöjd får skorsten uppföras. Taknockshöjd kan även vara den 
högsta punkten på ett pulpettak. 

I den mellersta delen av planområdet, som utgörs av både öppen f d 
åkermark och skogbevuxen mark, föreslås väster om huvudgatan utbygg-
nad med ca 12 villatomter i yttre delen av området. Inom de mellersta de-
larna kan villor alternativt sammanbyggda bostäder uppföras (inom röd 
linje i illustration nedan (e2 i plankartan).  

Centralt i detta delområde föreslås en yta för lekplats samt en mindre par-
keringsyta för gästparkering. Utformningen har anpassats så att delar av 
befintliga stenmurar samt en grov solitärek kan sparas inom området för 
lekplats. 

Planbestämmelser föreslås bli i huvudsak samma som för den norra delen 
av planområdet.  

 

  

I anslutning till en större solitärek 
föreslås lekyta anläggas 

Vy från norra delen av planområdet 

Mellersta delen av planområdet – småhus väster om huvudgatan och sammanbyggda bostäder eller 
flerbostadshus öster om huvudgatan 
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Den befintliga bostadsfastigheten Gläntan, Skälläckeröd 1:46, kommer att 
gränsa till nya villatomter i norr och öster men kommer fortfarande att 
omges av naturmark i väster och söder. Fastigheten föreslås få förändrad 
tillfart från den nya lokalgatan. Den befintliga byggnaden bekräftas i 
planförslaget med byggrätt motsvarande de som ges inom nya villatom-
ter.  

På östra sidan av gatan genom planområdet föreslås en s k samlad ex-
ploatering med tätare bebyggelse, ca 60-90 bostäder. Planbestämmelser 
anger att inom byggrätten får uppföras sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus. Den sammanlagda byggnadsytan får maximalt uppgå till en 
tredjedel av kvarterets yta (e3 i plankartan). 

Huvudbyggnad får uppföras med högst 3 våningar eller 2 våning samt su-
terrängvåning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får 
uppgå till högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterräng-
våning för uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 
4 meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnads-
sätt ska huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt. 
Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angi-
ven nockhöjd får skorsten uppföras.  

Komplementbyggnad får inte uppföras med mer än en våning. Därutöver 
får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad får 
uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 me-
ter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt 
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter från gräns mot grann-
tomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta 
framför porten/öppningen.  

I det fall utbyggnad med flerbostadshus blir aktuellt ska en gemensam 
parkeringslösning finnas. Mot huvudgatan anger planbestämmelse att 
sammanlagt två utfarter får anordnas med hänsyn till trafiksäkerhet. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 

 

 

 

 

  

Delområdet för samman-
byggda småhus eller flerbo-
stadshus i mellersta delen av 
planområdet 
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Längst i öster föreslås ytterligare ett område med ca 15 tomter för frilig-
gande småhus vilka får sin tillfart från en lokalgata som går i slinga ge-
nom kvarteret. Planbestämmelser som reglerar bebyggelse inom tomt-
mark föreslås bli desamma som för övriga kvarter med friliggande små-
hus (e1, v1). I kvarterets centrum medger planen antingen sammanbyggda 
eller friliggande bostäder (e2, v1). 

Från lokalgatan ansluter en gångväg mot vändplanen för den nya huvud-
gatan invid Skarsjövallens entré. Om busslinje ska trafikera området 
kommer busshållplats att ligga här.  

I kvarterets norra del, invid gångvägen, föreslås en yta för lekplats. 
Närmast korsningen med vägen mot Skarsjövallen, föreslås en parke-
ringsyta för gästparkering.  

 

 

Området längst i söder medger såväl användning för bostäder som för 
skola/förskola/samlingslokal.  Förskolan får ett bra läge i förhållande till 
nya bostäder, gata, gångvägar, busshållplats samt natur- och friområden. I 
dagsläget är det dock mest sannolikt att området kommer att nyttjas för 
bostäder.  

Inom detta delområde föreslås en tätare bebyggelse vilken avses genom-
föras genom en samlad exploatering i en eller flera etapper. Planbestäm-
melsen e4 anger att sammanbyggda bostäder, flerbostadshus, skola, 

Östra delen av planområdet  
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förskola eller samlingslokal får uppföras. Den sammanlagda byggnadsy-
tan får maximalt uppgå till en tredjedel av kvarterets yta. Området upp-
skattas kunna inrymma ca 60-90 bostäder. 

För denna del av planområdet gäller också bestämmelsen v2 vilket är det-
samma som för bostäderna i det tidigare beskrivna området öster om gatan 
genom området. 

Tillfart till området kan ske från huvudgatan närmast pumpstationen i sö-
der samt från uppsamlingsgatan in i planområdet.  

Utmed västra gränsen, mot naturmarken, gäller för en zon med en bredd 
av 15 meter att biltrafik och parkering ej får ske. Orsaken är att försöka 
minimera risken att föroreningar ska kunna nå salamanderdammen i na-
turområdet som gränsar till byggrätten. Närmast naturmarken finns ett 6 
meter brett u-område för va-ledningar. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 
Södra delen av planområdet föreslås för en samlad exploatering med tätare små-
husbebyggelse alternativt för utbyggnad av skola, förskola  

 

Tillgänglighet 
Förutsättningar 
I den norra delen av planområdet sluttar marken mot väster. Även delar av 
områdena avsedda för en samlad exploatering har kraftig lutning. Största de-
len av området som utgörs av tidigare åkermark har relativt flacka lutningar. 

Planförslaget 
Boverkets Byggregler (BBR) gäller. 
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Inom varje tomt bör det ordnas en godtagbar förbindelse mellan bilplats 
och husentré. Inom en del tomter i norra delen av planområdet finns ni-
våskillnader på ca 3 meter och för dessa tomter lämpar sig därmed bäst 
bostadshus uppfört som suterränghus.  

Alla bostäder kan placeras så att tillgänglighet till entréplan går att lösa. 
Gator och gångvägar inom planområdet har inga branta lutningar.  

Service 

Förutsättningar 
Kommersiell och samhällelig service finns i Ljungskile centrum på ca 1,5 
km avstånd. Avståndet till Ljungskileskolan är ca 1,3 km.  

Planförslaget 
I södra delen av planområdet föreslås ett område för utbyggnad av för-
skola. Planen medger även att detta kvarter nyttjas för bostäder.  

Området har en area på ca 25 000 kvm. För närvarande är det oklart när 
utbyggnad av förskola kan bli aktuell. Förskolans upptagningsområde 
kommer att sträcka sig utanför planområdet. En alternativ placering av 
förskola utanför planområdet diskuteras även. 

Friytor och rekreation 

Förutsättningar 
I närområdet finns goda förutsättningar för friluftsliv. Skarsjöterrängen är 
ett vidsträckt naturområde med strövstigar samt tillgång till badplats i 
Skarsjön. Även söder om planområdet finns skogsområden av värde som 
närströvområde. 

Planförslaget 
Inom planområdet finns naturmarkspartier med skog som kommer att bi-
behållas i anslutning till samtliga bostadskvarter. 

Det öppna området i anslutning till dammen i sydöstra delen av planom-
rådet har också avsatts som NATUR i planen. Avsikten är att området ska 
restaureras så att förhållandena för salamandern blir optimala. Det avsatta 
området kan samtidigt bli ett grönområde för de människor som kommer 
att bo i området. 

Anläggningar  

Förutsättningar 
Planområdet gränsar i nordost till idrottsområdet Skarsjövallen. Idrotts-
platsen har förutom huvudarenan, A-planen, tre planer för 11-mannafot-
boll samt två planer för 7-mannafotboll. Läktaren har plats för 8 000 
åskådare. Parkeringsytorna fördelat på tre ytor finns i anslutning till are-
nan.  
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Ca 200 meter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en 
sjukgymnastik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 

 
Planförslaget 
Genomförandet av planförslaget innebär att Skarsjövallen får en tillfarts-
väg med högre standard än den nuvarande Skarsjövägen. Detta innebär en 
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt minskade störningar 
för boende utmed Skarsjövägen. Den nya tillfartsvägen sträcker sig fram 
till Skarsjövallens entréområde där vändyta kommer att byggas.  

Gator och trafik 

Gatunät 
Förutsättningar 
Idag nås planområdet från Ljungskile via Skarsjövägen. Torpet Gläntan 
(Skälläckeröd 1:46) har en mindre grusväg, Skälläckerödsvägen, som till-
fartsväg.  

Skarsjövallen drar vid större matcher till sig stor publik och trafikproblem 
uppstår då Skarsjövägen har låg standard. Biltrafik och fotgängare blan-
das och mötesmöjligheterna längs vägen är begränsade. Det finns även en 
grusväg som förbinder Skälläckerödsvägen med Skarsjövägen. Grusvä-
gen hålls endast öppen vid matchtillfällen.  

Planförslaget 
Den befintliga Skarsjövägen ska i fortsättningen inte utgöra tillfartsväg för 
Skarsjövallen från tätorten (via Hällebergsskolan). Istället ska den nya till-
fartsvägen som byggs från Åsvägen utgöra tillfart till både planområdet 
och Skarsjövallen. Det finns ännu inga beslut fattade om avstängning eller 
enkelriktning av Skarsjövägen för biltrafik från väster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration ny tillfartsväg till 
planområdet 
 

PLANOMRÅDE 

NY TILLFARTSVÄG 
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En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar har utförts av ALP 
Markteknik AB, 2020-02-28, rev. 2020-12-01.  

Den nya tillfartsvägen ansluter där Skafterödsvägen korsar Åsvägen. 
Skafterödsvägen söder om Åsvägen är smal och brant. Den föreslagna 
nya vägen blir huvudväg och Skafterödsvägen ansluts till denna i höjd 
med bostadsfastigheten Ljungs-Hälle 1:406, se illustration nedan. Bo-
stadsfastigheterna Ljungs-Hälle 1:308 och Ljungs-Hälle 1:406 kommer 
att få förändrade tillfarter till fastigheterna. Båda tillfarterna blir kommu-
nala gator (allmän plats) och benämns LOKALGATA i plankartan. 

 

Den nya tillfartsvägen föreslås bli 6 meter bred med en 3 meter bred 
gång- och cykelbana parallellt med vägen. Den nya tillfartsvägen sträcker 
sig österut fram till Skarsjövallen där en vändplan anläggs. 

Skarsjövägen från/mot öster ansluter till den nya vägen i den sväng som 
den nya vägen gör i anslutning till fastigheten Tjöstelsröd 1:20. 

Cirka 200 meter före den nya vägens anslutning till befintliga Skarsjövä-
gen ansluter en större gata in till det nya bostadsområdet. Denna kommer 
att få 6 meter bred körbana och på vägens västra sida föreslås en 3 meter 
bred gång- och cykelbana. Mellan gata och gång- och cykelbana utförs ett 
4,5 meter brett svackdike för infiltration av dagvatten. Övriga lokalgator  

 

Illustration av ombyggnad av till-
farter för bostadsfastigheter 

1:308 

1:406 

Tjöstelsröd 1:20 

ANSLUTNING 

SKARSJÖVÄGEN 
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inom planområdet blir också 6 meter breda men utan gång- och cykel-
bana. 

I planen regleras var utfartsförbud mot angränsande gator gäller. För de 
två områdena för samlad exploatering begränsas utfartsmöjligheterna till 
angränsande gator med hänsyn till trafiksäkerhet. 

Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar 
Det finns inga separata gång- och cykelvägar till området. Gång- och cy-
keltrafik rör sig utmed Skarsjövägen och längs Skälläckerödsvägen. Mel-
lan Åsvägen och Skälläckerödsvägen finns en enkel gångstig som passe-
rar Skälläckerödsbäcken. 

Planförslaget 
Efter utbyggnad av ny tillfartsväg ska all trafik till Skarsjövallen gå via 
den nya vägen. Detta innebär att belastningen på Skarsjövägen kommer 
att minska avsevärt då huvuddelen av trafiken har Skarsjövallen som mål-
punkt.  

Längs den nya tillfartsvägen kommer en 3 meter bred gång- och cykel-
bana att byggas. Även utmed huvudgatan inom planområdet kommer 
gång- och cykelbana att byggas.  

 

Den befintliga gångstigen över Skälläckerödsbäckens ravin kommer att 
förbättras med en gångspång över bäcken. 

Vid västligaste delen av planområdet kommer gång- och cykelvägen att 
korsa Åsvägen. Kommunen avser här bygga ut ny gång- och cykelbana 
utmed Skafterödsvägen fram till övergångsstället ca 200 meter norr om 
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den nya anslutningen. På detta sätt får den nya gång- och cykelbanan ut-
med den nya vägen en naturlig koppling till befintligt GC-nät i området.  

Beträffande gångförbindelse mot Ljungskile station så finns bommar, ljus 
och ljud vid Hälle Liders korsning med järnvägen. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Den lokala busstrafiken trafikerar idag Skafterödsvägen fram till Åsvägen.  

Planförslaget 
Kommunens målsättning är att området efter utbyggnad ska trafikeras av 
en lokal busslinje. Verksamheten vid Skarsjövallens fotbollsanläggning 
tillsammans med boende inom planområdet bedöms komma att ge till-
räckligt underlag för en busslinje. Busshållplats föreslås i anslutning till 
Skarsjövallens entréområde där den nya tillfartsvägen slutar med en 
vändplan. Från hållplatsen föreslås en gång- och cykelväg mot sydväst 
som ansluter till bostadsområdets gatunät. 

Parkering och utfarter 
Förutsättningar 
Planförslaget innebär att det efter utbyggnad inte blir möjligt att nyttja 
den östra delen av planområdet som tillfällig parkering vid stora evene-
mang. Parkeringsbehovet för Skarsjövallen får efter utbyggnad lösas 
inom fotbollsanläggningens område. 

Planförslaget 
Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anord-
nas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i 
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Ca 0,2 be-
söksparkeringsplats kommer att finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå 
i gemensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsför-
ening. 

Inom delområden för grupphusbostäder/flerbostadshus ska enligt kom-
munens parkeringsnorm 14,3 parkeringsplatser anordnas per 1000 kvm 
bruttoarea (BTA). 

  

BHPL 

Skarsjö-
vallen 
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Störningar och risker 

Risk för skred/bergras  
Förutsättningar 
Utmed tillfartsvägen har berget bedömts som stabilt med avseende på 
bergras och blocknedfall (Norconsult). 

För själva utbyggnadsområdet för bostäder har en berggeologisk/bergtek-
nisk fältbesiktning utförts av Bergab på uppdrag av Uddevalla kommun. 
Utredningen presenteras i rapport ”Detaljplan Skarsjövallen, Bergteknisk 
utredning” daterad 2015-03-13. 

Utifrån de berggeologiska/bergtekniska förhållandena i området har be-
dömningar av risk för bergras och/eller blocknedfall i eller från aktuella 
bergområden gjorts. Där det har bedömts föreligga risker har åtgärder fö-
reslagits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berggrunden inom planområdet består huvudsakligen av granit till gra-
nodiorit. I den sydvästra delen av området ska berggrunden däremot bestå 
av gråvacka med sedimentärt ursprung. 

Vid läge 1 konstaterades en samling lösa block samt uppsprucket berg i 
dagen på en höjd. Dessa block bedömdes vara instabila. 

Vid läge 2 återfanns en högre bergslänt (ca 3-4 m hög) som var mycket upp-
sprucken med stora sprickvidder. Denna bergslänt bedömdes vara instabil. 

Vid läge 3 återfanns en brant bergslänt som var något uppsprucken. Denna 
bergslänt bedömdes i huvudsak vara stabil med eventuellt något instabilt 
block. 

Förekommande berg i dagen och block bedömdes i huvudsak vara stabila. 
Eventuellt bör block på markytan tas bort om de ligger inom 5 m från 
planerade byggnader. 

Lösa block och berg i dagen – läge 1 

Instabil bergslänt  – läge 2 

Förekomst av berg i 
dagen/tydliga berg-
slänter(röd linje) och 
jordbundna block 
(svart cirkel). Siffra 
anger instabilt berg. 
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De tre riskområdena har åtgärdats under sommaren 2018. En efterbesikt-
ning har därefter utförts av bergsakkunnig (Tjöstelsröd 1:1 – planområde 
vid Skarsjövallen Ljungskile – Slutbesiktning av utförda bergarbeten, 
WSP Sverige AB 2018-08-08). 

Planförslaget 
Vid slutbesiktningen konstaterades att efter utförd bergsäkring återstår i 
dagsläget ingen risk ur bergteknisk synvinkel.  

Vid exploateringsarbeten inom planområdet kan nya risker uppstå. Det 
rekommenderas därför att bergsakkunnig kontaktas i bygg-skedet för att 
bedöma eventuella risker. 

Hästhållning  
Förutsättningar 
Norr om planområdet ligger Ljungskile ridklubb med häststall och rid-
skola. Ljungskile Ridklubb drivs av en ideell förening. Antalet hästar i 
anläggningen är ca 15-20.  

Planförslaget 
Planering av bostäder i närområdet till en ridanläggning har varit föremål 
för debatt på många håll och frågan om lämpligt avstånd mellan bostäder 
och hästhållning har varit oklar. Vetenskapliga artiklar som berör aller-
genspridningen har publicerats. Studierna visar att höga koncentrationer 
av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära stall och hagar, medan 
halterna snabbt sjönk med avståndet från hästarna. Förhöjda värden 
kunde uppmätas i närområdet, men efter 50-100 m från källan var hal-
terna mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i 
vindriktningen, kan dock fortsatt och successivt avklingande nivåer av al-
lergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. 

2011 kom Boverket ut med en rapport – ”Rapport 2011:6, Vägledning för 
planering för och invid djurhållning”. I rapporten förs följande resonemang 
som vägledning: ”Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhåll-
ning och bebyggelse desto mindre är risken att omgivningen ska påverkas. 
Antalet hästar, placering av gödselstackar har också betydelse för risken för 
olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, 
topografi och vegetation. Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från 
djurhållning riskerar att i större utsträckning drabbas av olägenheter än annan 
bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra med sig lukt, damm 
och allergen en längre sträcka. 

Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar kan begränsa stör-
ningar från djurhållning mot omgivningen. Djurhållning som bedrivs på en 
topografiskt sett lägre nivå än omgivande bebyggelse medför oftast mindre 
störningar gentemot omgivande bebyggelse. Omvänt gäller att djurhållning 
på en topografiskt högre nivå riskerar öka exponering och därmed störningen 
till omgivningen. Likaså kan vegetation som skogspartier, läplanteringar, 
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buskage m.m. utgöra skydd mot störningar från djurhållning gentemot om-
givningen”. 

I planområdet kommer avståndet mellan ridstall och de nordligast belägna 
tomterna inom planområdet att uppgå till ca 280 meter. Ridstallet ligger 
nordväst om planområdet och alltså inte i den förhärskande vindriktningen i 
förhållande till stallet. 

Beträffande avstånd mellan beteshagar och planområdet ligger den helt över-
vägande arealen av beteshagarna längre från de nya bostadskvarteren än vad 
stallet gör. Därmed är det ett betryggande avstånd mellan de nya bostäderna 
och hela hästverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Buller 
Förutsättningar 
För att beskriva bullersituationen inom planområdet samt kring de gator 
som kommer att utgöra tillfart till planområdet har Uddevalla kommun 
låtit Soundcon AB ta fram en trafikbullerutredning. Utredningen present-
eras i rapport 10015, ”Tjöstelsröd 1:1 m fl, Ljungskile. Trafikbullerutred-
ning för nytt bostadsområde vid Skarsjövallen”, daterad 2019-05-31. 

TEN-
NISHALL 

AVSTÅND TILL 
TOMTER 250-280 
METER 

RID-
HUS 

BETESHAGAR 

PLANOMRÅDE 

Illustration över ridanläggningen nordost om planområdet 
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Rapporten innehåller beräkningar av ljudnivåer inom planområdet samt 
detaljerade beräkningar för befintlig bebyggelse längs Skafterödsvägen 
och hur dessa påverkas av den framtida ökade trafikmängden som det nya 
bostadsområdet och anslutningsvägen genererar. Rapporten innehåller 
även förslag till bullerskyddsåtgärder. 

Sedan den första bullerutredningen togs fram har en nationell bullerför-
ordning utfärdats. Regeringen har beslutat om en förordning om trafik-
buller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 
2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring 
av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07- 01 har sedan in-
förts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostads-
byggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 
bygglagen samt enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer 
utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer 
inomhus. 

Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostads-
byggnader SFS 2017:359: 

 

I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller 
uteplats som inte uppfyller riktvärden på ljudnivåer kan utgöra ett kom-
plement, så länge tillgång finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller 
riktvärden. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg- och spårtrafik. Vägledningen redovisas i ”Riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). 

På en ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtra-
fik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, 
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedago-
gisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på 
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning 
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(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en 
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för männi-
skors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgår-
den har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 
70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. 

Naturvårdsverket har 2017 gett ut vägledning för trafikbuller vid befint-
liga bostäder och finns utgivit i ”Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik vid befintliga bostäder” (ÄNR NV-08465-15) rev juni 2017. 
Vägledningen redovisar olika sorters riktvärden för buller utomhus vid 
bostäder från väg- och järnvägstrafik och hur de bör tillämpas. Riktvär-
dena i infrastrukturproposition 1996/97:53 har fått stort genomslag. Väg-
ledningen bygger på efterföljande rättspraxis och anknytande dokument. 

I vägledningen anges bl a att enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgär-
der i normalfallet övervägas först om ”åtgärdsnivåerna” nedan överskrids 
i äldre befintlig miljö (frifältsvärden). 

 

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra 
när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planförslaget 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik-
buller, SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 8.0. 

Trafikmängder - nuläge 
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Trafikmängder - framtiden 

 

 

 

För utredningen vid de befintliga bostäderna har två situationer studerats. 
I nulägesalternativet är beräkningar utförda på dagens trafikmängder och 
skyltade hastigheter. Efter utbyggnad av det nya bostadsområdet och den 
nya anslutningsvägen till bostadsområdet och Skarsjövallen bedöms trafi-
ken fördubblas. 

I denna framtidsprognos ska hastigheten reduceras till 40 km/h längs 
Skafterödsvägen. En ny gång- och cykelväg planeras längs östra sidan av 
Skafterödsvägen norr om Åsvägen, fram till korsningen med befintlig 
gång- och cykelvägen.  

Nya bostäder 
Resultaten av beräkningarna visar att ljudnivåerna inom planområdet blir 
låga och med god marginal uppfyller riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid fasad. 

Samtliga bostäder bedöms även på någon del av tomten kunna uppfylla 
förordningens riktvärde för uteplatser på 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

Skoltomt 
Av beräkningarna framgår att större delen av det planerade kvarteret för 
skola uppfyller riktvärdena för ny skolgård 50 dBA ekvivalent samt 70 
dBA maximal ljudnivå. Det är endast området närmast den nya anslut-
ningsvägen där riktvärdet riskerar att överskridas. 

Befintliga bostäder - Skafterödsvägen 
I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan dygnsekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA. En bostad 
(Svalörtsvägen 2) har ljudnivåer över riktvärdet på plan 2. 

I framtidsprognosen ökar den ekvivalenta ljudnivån när fordonsmängden 
fördubblas. Ökningen begränsas dock av att hastigheten reduceras till 40 
km/h. Längs sträckan där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på 
den västra sidan än den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den 
ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-2 dBA vid bostäderna och i 

1) Trafikflödet har antagits avta inom området. Endast en del av områdets vägar har 
ingått i beräkningarna då övriga gator bedömts ha mycket låga ljudnivåer. 

Ny gång- och cykelväg utmed 
del av Skafterödsvägen 
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framtidsprognosen får tio bostäder (Rosenvägen 11, Svalörtsvägen 2, Katt-
fotsvägen 1 och 3 samt Gökärtsvägen 2, 4, 6, 8, 12 och 14) ekvivalenta ljud-
nivåer över 55 dBA, varav några endast på plan 2. 

I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan maximala ljudnivåer vid fasad/uteplatser under riktvärdet 70 dBA. 
Två bostäder med uteplatser mot Skafterödsvägen (Gökärtsvägen 4 och Katt-
fotsvägen 11) har ljudnivåer över riktvärdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I framtidsprognosen ökar den maximala ljudnivån p g a att antalet tillfällen 
med passager av tunga fordon ökar. Den maximala ljudnivån från tunga for-
don påverkas inte av en reducerad hastighet under 50 km/h. Längs sträckan 
där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på den västra sidan än 
den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den maximala ljudnivån 
ökar med 2-4 dBA vid uteplatserna och i framtidsprognosen får de studerade 
bostäderna på Gökärtsvägen samt Kattfotsvägen maximala ljudnivåer över 
70 dBA vid uteplatser mot Skafterödsvägen. 

Exakt vilka ljudnivåer enskilda hus har i nuläget samt vilka som beräknas ef-
ter utbyggnad framgår av detaljerade kartbilder i trafikbullerutredningen.  

Olika bullerskyddsåtgärder har studerats utifrån följande åtgärdskriterier: 

• Alt. 1: Samtliga riktvärden uppfylls – Redovisning av åtgärder så att 
samtliga riktvärden för bostäder uppfylls. 

• Alt.2: Avkall Leq på plan 2 – Redovisning av åtgärder för att uppfylla 
riktvärdet enligt ovan med avkall på dygnsekv. ljudnivå på plan 2. 
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Samtliga riktvärden ska uppfyllas 
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att redu-
cera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen. I utredningen har endast 
studerats åtgärd vid ljudkällan, dvs Skafterödsvägen. Riktvärden vid uteplat-
serna kan även innehållas med lokala bullerskyddsåtgärder såsom avskär-
mande plank eller inglasning av balkonger. För att innehålla riktvärdet vid 
uteplatserna föreslås en låg bullerskyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter 
över vägbanan mellan GC-banan och fastighetsgränserna. I bilaga 07 och 08 
framgår bullerskyddets sträckning. 

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att redu-
cera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1 och 2. För att innehålla 
riktvärdet 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en bul-
lerskyddsskärm med lägsta höjd 1,4 meter över vägbanan mellan Skafteröds-
vägen och fastighetsgränserna.  

 
Åtgärder som krävs om alla riktvärden ska uppfyllas. Vita linjer är föreslagna bullerskydd 

För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Svalörtsvägen 2 kan 
inte ett bullerskydd placeras längs Skafterödsvägen. Fastigheten ligger betyd-
ligt högre än vägen varför ett bullerskydd vid vägen inte skulle ha någon ef-
fekt. Ett bullerskydd inom bostadens fastighet skulle dock kunna reducera 
ljudnivån. Bedömningen är dock att det är orimligt att uppnå riktvärdet på 
plan 2, då detta skulle innebära orimligt högt bullerskydd. För att innehålla 
riktvärdet på markplan föreslås en bullerskyddsskärm med skärmkrönet på 
plushöjd +54 m på fastigheten.  
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För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Rosenvägen 11 före-
slås ett bullerskydd vid Skafterödsvägen som är 1,2 meter högt.  

Avkall Leq på plan 2 
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att redu-
cera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen och blir således samma 
som redovisats ovan. 

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att redu-
cera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1. För att innehålla riktvär-
det 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en buller-
skyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter över vägbanan mellan Skafterödsvä-
gen och fastighetsgränserna för bostäderna vid Gökärtsvägen 4 och 6.  

Bullerskyddsåtgärden för Svalörtsvägen 2, Gökärtsvägen 14 samt Rosenvä-
gen 11 syftade till att uppfylla riktvärdet på markplan och åtgärden blir såle-
des samma som redovisats ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder som krävs om avkall görs gällande riktvärden för ekvivalentnivåer på 
plan 2. Vita linjer är föreslagna bullerskydd 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de 
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid 
bostäder i Skafterödsvägens närhet. 
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En ny mätning av trafikflöden utmed Skafterödsvägen ska utföras innan 
detaljplanen genomförs. Bullerberäkningarna kan då uppdateras för att 
säkerställa placering och utformning av bullerskärmar så att gällande rikt-
värden för trafikbuller inte överskrids för några bostäder utmed och i när-
heten av Skafterödsvägen. 

För att minska risken för att nya bostäder utsätts för ljud- eller ljusstörningar 
från idrottsarenan har det skogbevuxna höjdpartiet i planområdets östra del 
sparats som allmän plats/NATUR i planen. Detta innebär att inga nya bostä-
der kommer att ligga närmre än 100-120 meter från den s k A-planen.  

Vid den östligaste gruppen med villatomter föreslås att ett område med ca 10 
m bredd avsätts som allmän plats, mellan tomterna och Skarsjövägen. Plante-
ring föreslås här för att minska störningar av ljus och ljud från trafiken. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Förutsättningar 
Kommunalt vatten- och avloppsnät är inte utbyggt till området. 

Planförslaget 
Utbyggnad av kommunens VA-nät föreslås till området. Hela planområdet av-
ses anslutas till Uddevalla reningsverk via överföringsledningar.  

Allmänna ledningar på kvartersmark tryggas med ledningsrätt (u-område 
anges på plankartan). Två pumpstationer föreslås i planområdets södra 
del samt i nordväst, E2. Avloppet kommer från den norra pumpstationen 
att tryckas under Skälläckerödsbäcken till befintliga ledningar vid Tran-
bärsvägen.  

Skansverkets avloppsreningsverk i Uddevalla har god kapacitet, liksom 
Mariebergs vattenverk i Uddevalla och överföringsledningen för dricks-
vatten. Inom Ljungskile samhälle behöver mängden dagvatten som kom-
mer in på spillvattennätet minskas. Detta påverkar även kapaciteten i 
överföringsledningen för spillvatten. Vidare behöver tryckstegringsstat-
ionen för dricksvatten inne i Ljungskile uppgraderas. När detta är gjort är 
kapaciteten god för att klara det nya bostadsområdet. Beräknas vara klart 
under sista kvartalet 2024. 

Dagvatten 
Förutsättningar 
ALP Markteknik AB har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en dag-
vattenutredning för planområdet. Utredningen är daterad 2014-02-26 revide-
rad 2019-11-11. Utredningens syfte var att utreda dagvattnets påverkan inom 
planområdet samt även dess påverkan på omgivande mark och vattendrag. 
Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är 
möjligt bör det fördröjas innan avledning. Exempel på anordningar i modern 
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dagvattenhantering är gröna tak, genomsläppliga beläggningar och gräs-
/grusytor där dagvattnet tillåts infiltrera i större utsträckning. Fördröjning och 
trög avledning av dagvatten kan anordnas i magasin, svackdiken, dammar 
och våtmarker. Föroreningar i dagvatten bör i första hand minimeras genom 
uppströmsarbete – t.ex. materialval och andra restriktioner som minskar till-
försel av föroreningar. I andra hand bör föroreningarna fångas upp nära käl-
lan. 

Flödesberäkningar som utförts grundar sig på beräkningsanvisningar och råd 
om lösningar ur Svenskt Vattens publikationer om dagvatten, främst publi-
kationerna P110 och P105. 

Den nordvästra delen av planområdet avvattnas västerut mot Skälläckeröds-
bäcken. De centrala och östra delarna av planområdet avvattnas mot en 
damm och lågpunkt i centrum av planområdet, dammen avvattnas i sin tur 
syd-sydväst mot Skälläckerödsbäcken. Skälläckerödsbäcken leder slutligen 
till Ljungskileviken. En hydrogeologisk utredning (Bergab 2019-01-31) har 
gjorts för dammen i syfte att klarlägga huruvida dammen är grundvatten-
försörjd. Sannolikt är dammen till största del försörjd av ytvatten med ett 
visst tillskott av grundvatten från norra delen av avrinningsområdet. 
Dammens snabba respons i samband med nederbörd talar för att den är 
påverkad av ytvatten. Hade dammen haft en stor andel grundvattentillrin-
ning hade responsen varit mer utjämnad. 

Utförda naturvärdesinventeringar visar att både dammen och 
Tjöstelsrödsbäcken har ett högt naturvärde med en population av större 
vattensalamandrar och att dammen bör skyddas som en framtida potenti-
ell lekmiljö för den större vattensalamandern. 

Planförslaget 
Vid exploatering så ökar inte mängden dagvatten, om erforderliga förd-
röjningsåtgärder anordnas, men det blir fler hårdgjorda ytor som gör att 
det blir punktbelastningar och att vattnet når recipienten fortare. Det finns 
stora ytor naturmark som kommer kunna fungera som buffertzon vid ex-
trem nederbörd. Utsatta ställen i det kuperade området kan behöva eros-
ionsskyddas för att klara hastiga dagvattenflöden. 

Dagvattenanläggningarna bör dimensioneras för 5-årsregn (fylld ledning) 
och 20-årsregn (markdimensionering). Tillkommande dagvattenvolymer, 
utöver det som uppstår vid ett nuvarande 5-årsregn med 10 minuters var-
aktighet över området, bör fördröjas. Utredningen rekommenderar att 
dagvatten tillförs salamanderdammen, för att undvika att den torkas ut då 
den i huvudsak är ytvattenpåverkad. Dagvatten som tillförs den bör renas 
via en översilningsyta och inte överstiga det nuvarande flödet vid ett di-
mensionerande regn. 
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Översikt dagvattenhantering (Illustration ALP, Markteknik) 

I området finns det några lågpunkter dit vattnet kommer idag samt efter 
byggnation. Området delades in i sektioner för att ta fram flödet till varje 
lågpunkt. Ett nuvarande basflöde till dammen har beräknats till 37 l/s, i 
StormTac. Detta flöde bör vara dimensionerande för flöde till dammen 
även efter exploatering. 

Totalt skulle exploateringsområdet, efter full utbyggnad, generera 1 869 
l/s vid ett framtida 5-årsregn. Följande totala flöden till lågpunkterna har 
beräknats: 

Lågpunkt 1   328 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 2   386 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 3 (dammen) 340 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 4   611 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 5   52 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Fördröjningsmagasin  19 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Anslutning Åsvägen  31 l/s (5 års regn i 10 minuter) 

Det ger ett totalt flöde på 1 412 l/s som ska fördröjas. 

Då planområdet har goda förutsättningar för fördröjning så är det lämp-
ligt att anlägga det i förstahand. Lämpliga metoder är öppna diken istället 
för täta ledningar, samt halvtäckta diken med makadam och dränering el-
ler makadammagasin under mark. Makadammagasin under mark kan er-
sättas med dagvattenkassetter. De är effektivare då de innehåller ca 98 % 
tomrum jämfört med makadammens ca 30 %. Det kan också anläggas en 
mindre fördröjningsdamm vid lågpunkt 2. 

Dessa fördröjningsåtgärder är också gynnsamma med hänsyn till att dam-
mar, diken och magasin fångar upp partiklar och sand, grus, slam etc. 
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dessutom kommer en hel del dagvatten att infiltrera marken och därmed 
minska påverkan på grundvattennivån.  

Fördröjningsmagasin ska dimensioneras för ett 10-års regn med 10 minu-
ters intensitet. 

Den slutliga placeringen av fördröjningsmagasin beslutas i projekterings-
stadiet, placeringen bör ske i områden med lite större jorddjup för att 
kunna infiltrera omgivande mark. 

För att undvika för stora punktbelastningar med dagvatten bör flera dag-
vattensläpp anläggas norr respektive öster om dammen. Dagvattnet från 
det närliggande bostadsområdet och lokalgatan föreslås ledas via ett 
svackdike med makadammagasin i botten, passera en sandfångsbrunn och 
fördelas ut på översilningsytor innan det når dammen. Detta är en lösning 
som bidrar med både fördröjning och rening av dagvattnet. 

Översilningsytor bör vara minst 5 m långa och till ytan utgöra ca 10 % av 
ansluten hårdgjord yta (reducerad med avrinningskoefficient). Beräk-
ningar av årsmedelvärden för olika föroreningar i dammen efter exploate-
ring har utförts. Beräkningarna visar att den föreslagna lösningen ger en 
mycket god reningseffekt, med halter som kommer att ligga långt under-
riktvärden för dagvatten. 

 
Principskiss översilningsyta 

I de fall omgivande terräng ligger högre samt lutar ner mot anslutande 
tomter bör övervägas om ett avskärande dräneringsdike ska anläggas för 
att leda bort dagvattnet från tomterna. Fördröjning bör i möjligaste mån 
anordnas på respektive tomt innan släpp till allmänna dagvattenledningar. 
Stortomten i söder kan efter fördröjning, inom kvartersmark, släppa sitt 
dagvatten till en ytledes avledningsväg som för det till Skälläckeröds-
bäcken ca 50m bort. 
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Halvtäckt dike mellan gata och gc-väg 

Matargatan eller tillfartsvägen till området går genom skogsterräng och 
passerar Skälläckerödsbäcken söder om aktuellt planområde, vid passa-
gen av bäcken ska en korsningsmetod väljas. Möjligen kan en stor 
trumma som medger plats för grus i botten vilket gynnar passage av små-
fisk eller en bro anläggas. 

Avvattning sker via längsgående öppna diken, dessa diken fungerar som 
fördröjning, infiltration och rening. Fastläggning av föroreningar kommer 
att ske. Enligt Trafikverket så är belastningar under 2000 ÅDT så ringa 
att någon vidare åtgärd för rening av dagvatten inte behöver vidtas. Ta-
bellen ovan visar också att ett dike räcker för att sänka samtliga halter till 
under riktvärdena, även de hårdare riktlinjer som ställs i förordningen för 
fisk- och musselvatten. En anordnad reningsanläggning innan recipienten 
Skälläckerödsbäcken är ej nödvändig. Föreslagen dagvattenhantering be-
döms vara tillräcklig for att inte påverka MKN för recipienten negativt. 

Dessutom föreslås ett tänkt magasin vid vändplanen, i uppströmsliggande 
lokalgator kan lokala magasin anläggas på lämpliga delsträckor. 

 
Under entreprenadtiden uppstår ofta grumling av vatten. För att säker-
hetsställa att inga negativa skador ska uppstå på dammen under denna tid 
ska sedimentfällor anläggas. Sedimentfällans storlek bör beräknas i pro-
jekteringsskedet, där man genomför en flödesmätning av inkommande 
vatten. Den mätningen bör också ligga till grund för dimensionering av 
basflödet som ska släppas ut i dammen efter exploateringen. 

En sedimentfälla utförs lämpligen av en damm med minsta djup omkring 
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1-2 meter. Vattnet ska ha en stilleståndstid på minst en timme, så att slam 
och partiklar ska sjunka mot botten innan det passerar ut genom bräddav-
lopp vars utlopp ligger i vattennivå med en böj ned under vattenytan. 

  
Princip sedimentfälla (Illustration ALP Markteknik) 

Skälläckerödsbäcken ska också skyddas mot grumling av vatten. Vilken 
specifik metod som ska användas beslutas i projekteringsskedet.  

Vid mycket stora regn eller hastig snösmältning på frusen mark kan stora 
dagvattenflöden uppstå. Lågpunkter på föreslagna lokalgator ska alltid 
ges en möjlig bräddavledning ut i naturmark för att undvika översväm-
ningar på tomtmark. 

Vid ett extremt kraftigt regn, 100-årsregn, kommer dagvattnet att flöda 
längs med gatorna och vid lågpunkter flöda ut över omgivande mark. 
Området ligger kuperat och det finns mycket tillgänglig yta för dagvattnet 
att naturligt rinna undan, för att slutligen ta sig till Ljungskileviken.  

Skulle det inträffa något vid punkten där matargatan korsar Skälläck-
erödsbäcken, så finns det fortfarande möjlighet att ta sig till det nya plan-
området via den idag befintliga vägen. Den mottagande recipienten, 
Skälläckerödsbäcken ligger i en djupare fåra/ravin. Det är stora höjdskill-
nader. Exploateringen gör inte att det blir mer inkommande vatten, utan 
det rinner mot recipienten snabbare. Det finns mycket stora ytor för vatt-
net att flöda över vid sådana extrema regn, så bedömningen är att recipi-
enten inte påverkas negativt av att man genomför exploateringen. Däre-
mot bör man dimensionera erosionsskydd noggrant i detaljprojekteringen. 

Planområdet har inte några instängda områden, så det föreligger inte nå-
gon risk att byggnader ska bli översvämmade. 

En upplysning förs in på plankartan ”vid utformning av området ska ett 
100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta projekteringen”.  

Värme, el, tele och datakommunikation 
Förutsättningar 
Det finns inget fjärrvärmesystem inom denna del av Ljungskile. 

I närheten av planområdet finns ledningsnät för el och tele. 

Planförslaget 
Val av uppvärmningssystem kan inte styras genom detaljplanebestäm-
melser, men viss styrning skulle troligen kunna åstadkommas i de 
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köpeavtal som tecknas med respektive tomtköpare. Anslutning till fjärr-
värmenät är inte aktuellt. Möjligheterna att utforma respektive hus som 
lågenergihus är ett intressant alternativ för att minska energiförbruk-
ningen. Även möjligheterna att använda solenergi för uppvärmning, tapp-
varmvatten och elproduktion bör beaktas. Braskaminer får bara användas 
för s k trivseleldning. 

Nya transformatorstationer behövs inom planområdet. I planförslaget har 
två områden för transformatorstationer lagts in.  

Fiberkabel för datakommunikation ska dras fram till och inom området. 

Avfall 
Förutsättningar 
För sophämtningen svarar det kommunägda bolaget Uddevalla Energi. 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning i kommunen. 

Planförslaget 
För enbostadshus sker hämtning av sopor vid tomtgräns och för områden 
med samlad exploatering föreslås att gemensamma soputrymmen anord-
nas i respektive bostadsgrupp.  

Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer.  

ÖVERENSSTÄMMELSE MED 

MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För riksdagens definition 
av respektive mål med preciseringar se vidare www.sverigesmiljomal.se 

Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att 
bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas över-
siktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för 
Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö samt Levande sjöar och vattendrag främst relevanta för 
planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget bedöms ge begränsad klimatpåverkan. Genom områdets 
närhet till centrum och utbyggd kollektivtrafik bedöms inte transportbe-
hovet att öka.  

http://www.sverigesmiljomal.se/
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God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God be-
byggd miljö genom att ge möjlighet till bostäder med goda kollektiva 
kommunikationer samt tillgång till säkra gång- och cykelvägar. Det finns 
förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande. 
Riktlinjer för buller och vibrationer samt beslutade miljökvalitetsnormer 
överskrids inte.  

Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras.  

Inom planområdet finns delar som har identifierats som värdefulla för 
den större vattensalamandern. I planförslaget har en stor del av planområ-
det undantagits från exploatering och säkerställs som allmän plats/ NA-
TUR. Dagvattenhanteringen för planområdet föreslås ske på ett sätt som sä-
kerställer att dammen och dess utflöde till Skälläckerödsbäcken inte tillförs 
förorenat dagvatten. De miljöåtgärder som föreslås syftar till att säkerställa 
och förbättra förutsättningarna för salamandern.  

Sammantaget bedöms inte den föreslagna exploateringen motverka miljö-
målet om levande sjöar och vattendrag. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket inne-
bär både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplanen ska där-
efter tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. 

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga 
kraft och varar sedan i tio år. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning 
som tillhör planen. 

FORTSATT ARBETE 
Samråd ska genomföras om planförslaget med berörda myndigheter, 
kommunala instanser samt sakägare enligt fastighetsförteckning. De syn-
punkter som kommer in under samrådet sammanställs och kommenteras i 
en s k samrådsredogörelse som underlag för beslut om ändringar av för-
slaget inför utställning. 

Efter utställningen och eventuella revideringar kan kommunen besluta 
om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen 
laga kraft. 
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En preliminär tidplan för hela planprocessen är redovisad i planens ge-
nomförandebeskrivning. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Råd-
huset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist, Linda 
Hansson och Elisabet Fjellman. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Samhällsbyggnad, Udde-
valla kommun. 

 

 

 

Mats Windmark  Elisabet Fjellman 
Uddevalla kommun  Rådhuset Arkitekter AB  
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REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING 
REVIDERING 2021-02-16  
Efter genomförd utställning har synpunkter på planförslaget inkommit 
som medför revideringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen är av uppfattningen att revideringarna inför antagandet inte berör 
några sakägare negativt och är av sådan art att en ny utställning inte 
krävs. 

Följande revideringar har utförts: 

• Geoteknisk utredning har reviderats och kompletterande stabili-
tetsberäkningar har utförts.  

• Tillfartsvägar i västra planområdet har reviderats. 

Planbeskrivningen 

• Resultaten från den geotekniska utredningen har inarbetats. 
• Resultat från uppdatering av tillfartsvägar har inarbetats. 
• Information om utbyggnad av VA-nätet i Ljungskile. 
• Information om åtgärder mot trafikbuller. 
• Användande av jordbruksmark enligt miljöbalken, MB kap3 §4. 
• Korrektur och rättelser enligt granskningsutlåtandet. 

Plankartan 

• Dagvattenanläggningar och lekplatser.  
• Utformning huvudgatan i västra planområdet. 
• Tillfarter bostadstomter i västra planområdet. 
• Upplysningar; angående fornlämningar och skyfall (100-årsregn). 
• Liten justering av plangränsen. 
• Administrativ gräns tas bort (enligt ÄPBL). 
• Bestämmelsen n1 ”Trädet ska bevaras” ändras till ”Träd får end-

ast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk”.  
• Högsta taknockshöjder i SB-kvarteret har höjts med vardera 1 

meter: från +84, +88 respektive +89 meter till +85, +89 respek-
tive +90 meter. Tillåtet antal våningar förändras inte. 

 Genomförandebeskrivningen 

• Korrektur och rättelser enligt granskningsutlåtandet. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, eko-
nomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att ge-
nomföra detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1. Det geografiska område som 
omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. Genomförandebe-
skrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen 
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

 

Planprocessen 

Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) på grund av att planarbetet inleddes innan den nya plan- och 
bygglagen trädde i kraft.  

Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut 
för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

BESLUTSORDNING 

Målsättningen är att kommunala beslut som är kopplade till planen tas en-
ligt följande: 
− Beslut om samråd av planen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande av samrådsredogörelsen. Miljö och stadsbyggnads-

nämnden. 
− Beslut om utställning. Samhällsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande av utställningsutlåtande och antagandehandling. Sam-

hällsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande i Kommunstyrelsen 



 

 

 

4 (18) 

Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl 

Antagandehandling 2019-12-18, Rev.2021-02-16 Ljungskile, Uddevalla kommun 

− Antagande av planen i Kommunfullmäktige 

Tidplan  
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och pla-
nens genomförande: 

2:a kvartal 2014 Samråd av förslag till detaljplan med bland andra be-
rörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och 
kommunala nämnder 

3:e kvartal 2019 Beslut om utställning i Samhällsbyggnadsnämnden 
1:a kvartal 2020 Utställning av detaljplan 
1:a kvartal 2021 Godkännande av utlåtande och antagandehandling, 

Samhällsbyggnadsnämnden 
1:a kvartal 2021 Godkännande i Kommunstyrelsen 
2:a kvartal 2021 Antagande av detaljplan, Kommunfullmäktige 
2:a kvartal 2021 Laga kraft 

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske först när detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för planen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomfö-
ras. Den väsentligaste rättseffekten är att markägarna under genomföran-
detiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrät-
ter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomföran-
detidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Ef-
ter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att er-
sätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är initiativtagare till exploateringen och planen kommer att 
genomföras med kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen är exploatör och svarar för byggandet av vägar, besöksparke-
ringar, gång- och cykelvägar samt förändringar inom grönytor. Lekplat-
serna iordningställs av kommunen till en ”grundstandard”. Allt detta ska 
ingå i tomtpriset.  

Inom två kvarter (e3) är dock kommunen inte exploatör utan respektive 
kvarter avses försäljas och exploateringen genomföras som en samlad ex-
ploatering. Inom dessa kvarter kan mark och vägar förvaltas antingen av 
en hyresvärd eller en bostadsrättsförening, eller så kan mark och vägar 
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förvaltas som en gemensamhetsanläggning. Det senare gäller om varje 
hus upplåts med äganderätt och det därmed sker avstyckning av en tomt 
kring varje hus, eller om det blir s k ägarlägenheter. Samlad exploatering kan 
även komma att bli aktuell inom områden med bestämmelsen e2. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tablå. 

 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Uddevalla Vatten AB ska genomföra utbyggnad av det gemensamma led-
ningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten (VA-ledningar) och plan-
området ska ingå i kommunens verksamhetsområde.  

För kvarteren där en samlad exploatering ska ske regleras utbyggnaden 
av VA-ledningar i markanvisningsavtalet. Inom kvartersmark anläggs 
VA-ledningar av ägare till avstyckad fastighet. Där kommunens VA-
ledningar passerar kvartersmark kan ledningsrätt behövas. Ledningsrätt 
ska upplåtas utan ersättning. 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmän plats   

HUVUDGATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

LOKALGATA, GC-VÄG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

NATUR Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

gatubelysning Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar 

 

Uddevalla Vatten AB Västvatten AB 

Kvartersmark   

B, SB Fastighetsägare Fastighetsägare. 

P Uddevalla kommun Samfällighetsförening 

E1  Uddevalla Energi AB Uddevalla Energi AB 

E2 Uddevalla Vatten AB   Uddevalla Vatten AB  

Västvatten AB  

lek Uddevalla kommun Samfällighetsförening 
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Driftansvarig för det allmänna VA-nätet är Västvatten AB som också an-
visar förbindelsepunkt för respektive fastighetsanslutning. 

Dagvatten som kommer från naturmark in på tomtmark ska omhändertas 
av tomtägaren. På vissa ställen kan kommunen anlägga avskärande diken. 

Gator och gångvägar 
Utbyggnaden av gator, gång- och cykelvägar och gångvägar inom allmän 
platsmark genomförs av kommunen.  

Inom delar av planområdet, där planen medger grupphusbebyggelse och 
flerbostadshus, anläggs kvartersvägar, parkeringsytor, gatubelysning och 
gångstråk av fastighetsägare. 

Inom fastigheter för friliggande villor anläggs samtliga kör- och gångytor 
av respektive fastighetsägare.  

Naturmark 
Som huvudman inom planområdet föreslås fortsatt skötsel och underhåll 
av allmän platsmark med beteckningen NATUR ligga på Uddevalla kom-
mun. 

Kvartersmark  
Inom respektive avstyckad fastighet ansvarar fastighetsägaren för att 
byggnader och anläggningar uppförs. 

Vägnamn 
En kommunal namnberedning föreslår vägnamn till Samhällsbyggnads-
nämnden och till Kommunfullmäktige för godkännande. Lantmäterimyn-
digheten sätter sedan adressnumren till respektive fastighet/hus. 

Avtal 

Kommunen ska teckna avtal med de privata fastighetsägare som berörs 
av detaljplanen. 

Uddevalla kommun ska teckna avtal gällande ombyggnad av tillfart till 
Skälläckeröd 1:46. Fastighetsägaren får möjlighet att köpa till mark av 
kommunen. En byggrätt för garage/uthus läggs in i detaljplanen.  

Förhandlingar om markförvärv för huvudgatan pågår med ägarna till 
Skafteröd 1:3, Ljungs Gunneröd 2:1 och Kärrstegen 1:1. Uddevalla kom-
mun har förvärvat Ljungs-Hälle 1:399 och 1:406 vilka också berörs av ut-
byggnaden av ny väg.  

Avtal kommer att skrivas med Ljungskile Sportklubb, LSK, tomträttsin-
nehavare till Tjöstelsröd 1:37, då utbyggnaden av huvudgatan medför in-
trång i tomträtten.  
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Avtal med fastigheter utefter Skafterödsvägen kan komma att aktualiseras 
gällande uppförande av bullerskydd. Bullerskydd ska uppföras i ett tidigt 
skede av exploateringen. 

Markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan Uddevalla kommun 
och den eller de exploatörer som ska genomföra utbyggnad inom de kvar-
ter som blir aktuella för en samlad exploatering. I avtalet regleras aktuella 
frågor för projektet.  

Tillstånd och beslut 

Borttagande eller åtgärder som kan påverka biotopskyddade objekt såsom 
stenmurar i odlingslandskapet, åkerdiken etc kräver dispens från gällande 
bestämmelser.  

Påverkan inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens och åt-
gärder i vatten kräver tillstånd för vattenverksamhet. Följande tillstånd 
finns: 

Strandskyddsdispens finns för ny väg där den passerar Skälläckeröds-
bäcken (KS jävsutskott 2020-06-02 § 8).  

Biotopskyddsdispens finns för att ta bort stenmurar, öppna diken och en 
åkerholme, samt för att restaurera småvatten. (Länsstyrelsen 2020-03-24 
dnr: 521-6334-2020). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av två trummor 
under ny väg. Syftet med trummorna är passage av Skälläckerödsbäcken 
och passage för grodor. (Länsstyrelsen 2019-10-15 dnr:535-24757-2019). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av dammar och 
grävning i befintlig damm. (Länsstyrelsen 2019-10-24 dnr: 535-24760-
2019). 
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Upplåtelse- och boendeform 

Upplåtelse- och boendeform för mark och byggnader regleras formellt 
inte av detaljplanen.  

Kommunen avser försälja villatomter med äganderätt. För kvarteren där 
alternativa typer av bostäder medges kan upplåtelse- och boendeform 
komma att vara antingen äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. Det slut-
liga ställningstagandet kommer att styras av rådande konjunktur och ef-
terfrågan vid tillfället när byggnaderna uppförs. Kommunen kan vid mar-
kanvisning kräva hyresrätt för del av bebyggelsen. 

Etappindelning 
Planens utformning möjliggör en utbyggnad i etapper. Eventuell etappin-
delningen kommer att styras av rådande konjunktur och efterfrågan. I 
dagsläget finns inga uttalade mål om vilken eller vilka delar som bebyggs 
först. Det mest rationella tillvägagångssättet är med avseende på vägar 
och VA att hela utbyggnaden sker samtidigt. 

Vad gäller de områden som avses för sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus så är kommunens målsättning att respektive område ska be-
byggas som helhet vid ett och samma tillfälle och av samma byggherre.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsägare 

Fastigheter inom planområdet är Ljungs-Hälle 1:288, 1:399, Tjöstelsröd 
1:1 och 1:37 som ägs av Uddevalla kommun samt Ljungs-Gunneröd 2:1, 
Skafteröd 1:3, Kärrstegen 1:1 och Skälläckeröd 1:46 som ägs av 
privatpersoner.  

Byggandet av den nya tillfartsvägen berör den privatägda fastigheten  
Ljungs-Hälle 1:308 som får förändrad tillfart till sin fastighet. 
Kommunen anlägger tillfarten som kommunal lokalgata.  

För byggandet av tillfartsvägen måste delar av de privatägda fastigheterna 
Ljungs-Gunneröd 2:1, Skafteröd 1:3 och Kärrstegen 1:1 förvärvas av 
Uddevalla kommun. Kontakter har tagits med berörda fastighetsägare 
angående fastighetsregleringar.  

Den del av huvudgatan som leder fram till Skarsjövallens entré berör 
fastigheten Tjöstelsröd 1:37 som ägs av Uddevalla kommun, men där 
tomträtt innehas av Ljungskile sportklubb, LSK. Kommunen har haft 
kontakt med representant för LSK angående detta.  

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Fastighetsbildning 

Avstyckning 
I dagsläget är avsikten från kommunen att sälja ett antal villatomter som 
avstyckade fastigheter för enskilt byggande. Från Tjöstelsröd 1:1 av-
styckas 46 villatomter som bostadsfastigheter. Illustrationslinjer på 
plankartan anger ungefärliga förslag på lämpliga tomtgränser, men exakt 
utformning av varje tomt bestäms av lantmäterimyndigheten i samråd 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Från Tjöstelsröd 1:1 möjliggör planen avstyckning av en tomt för för-
skola som även får innehålla skola, fritidshem, samlingslokaler etc. Om 
utbyggnad av förskola inte blir aktuell kan fastighet även avstyckas för en 
samlad exploatering för boende. Avstyckning begärs först när utbyggnad 
blir aktuell. 

I dagsläget har kommunen för avsikt att sälja de större kvarteren som till-
låter ”sammanbyggda eller friliggande”(e2) bostäder respektive ”sam-
manbyggda bostäder eller flerbostadshus”(e3) för samlad exploatering till 
olika exploatörer. Eftersom upplåtelse- och boendeform ännu inte slagits 
fast, kan samtliga eller delar av områdena komma att avyttras som en en-
het eller styckas i flera bostadsfastigheter för enskilt ägande. Planförsla-
get ger möjlighet till bildandet av ett flertal nya fastigheter inom dessa 
områden. Beroende på konjunktur och kostnadsläge kan områdena 
komma att byggas ut i etapper, vilket i så fall även kan innebära en etapp-
indelad fastighetsbildning. 

De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän 
plats. För kommunala VA-ledningar på kvartersmark kan utrymme upplåtas 
med ledningsrätt. För uppförande av transformatorstation och pumpstationer 
kan utrymme också upplåtas med ledningsrätt. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut 

Den befintliga vägen, Skafterödsvägen, i västra delen av planområdet, är 
upplåten för gemensamhetsanläggningen Skafteröd ga:3 som förvaltas av 
Skafteröds samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen ska om-
prövas genom lantmäteriförrättning då del av nuvarande väg kommer att 
försvinna när ny gata byggs ut. 

Åsvägen, där planområdet ansluter i väster med ny huvudgata, ingår i 
Ljungs-Hälle ga:7.  Eventuellt krävs en omprövning även av ga:7. 

Den nuvarande Skarsjövägen ingår i gemensamhetsanläggningen 
Tjöstelsröd ga:1. Då det byggs gata, som blir allmän plats, fram till Skar-
sjövallen kommer gemensamhetsanläggningen att omprövas. 
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För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom 
planområdet som t ex gästparkeringsytor och lekplatser kommer gemen-
samhetsanläggning/-ar att bildas enligt anläggningslagen. Efterföljande 
förvaltning av respektive anläggning verkställs genom bildandet av en 
samfällighetsförening. Kommunen ansöker om och bekostar inrättandet 
av gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och lekplatser. Vid 
förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, an-
delstal, drift- och underhållsfrågor mm. 

Inom områden där en samlad exploatering genomförs bildas separata ge-
mensamhetsanläggningar för respektive grupphusområde i fall där av-
styckning sker av bostäder. Anläggningarna bör i sådana fall omfatta bl a 
kvartersvägar, övriga gemensamma kör- och parkeringsytor, ev gemen-
samt garage/carport och sophus, gemensamma gångstråk samt lekplats. 
Förvaltning av ga-anläggningen bör ske genom en nybildad samfällig-
hetsförening.  

I de fall där grupphusbebyggelsen eller flerfamiljshusen blir föremål för 
bildandet av en bostadsrättsförening sker skötsel och underhåll av gemen-
samma anläggningar och ytor av respektive förening. 

Ansökan om gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten. 

Den slutliga omfattningen av gemensamhetsanläggningarna, ingående de-
lägare, förvaltningsform mm bestäms vid lantmäteriförrättningen, vilket 
även kan innebära att föreslagna anläggningar delas i flera anläggningar 
beroende på t ex den nytta som varje fastighet kommer att ha i respektive 
anläggning. 

Den befintliga fastigheten, Skälläckeröd 1:46, har idag ett olokaliserat 
servitut för tillfartsväg över Tjöstelsröd 1:1. Skälläckeröd 1:46 ska erbju-
das markköp för väganslutning till den nya lokalgatan. Servitut för av-
loppsanläggning ska tas bort och ersättas med kommunalt avlopp.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 
inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsregleringarna 
endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna ge-
nomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom 
förrättning. 
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Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av 
planen 

Övriga  
kommentarer 

Ljungs-Hälle 1:288 Mindre del av fastigheten tas i an-

språk för utbyggnad av gata 

Kommunägd fastighet 

Ljungs-Hälle 1:308 Fastigheten får ny tillfart. Ny tillfart 

blir kommunal gata som anläggs 

och underhålls av kommunen.  

Ny tillfart anläggs. Se kartan på 

nästa sida.  

Ljungs-Hälle 1:399 Del av fastigheten tas i anspråk för 

utbyggnad av gata 

Kommunägd fastighet 

Skafteröd 1:3 Mindre del av fastigheten tas i an-

språk för utbyggnad av gata. Fas-

tighetsreglering ska ske. 

Privat fastighetsägare. Udde-

valla kommun får lösenrätt. 

Skafteröd 1:50 Servitut för vattentäkt i planerad 

tillfartsväg tas bort alternativt er-

sätts. 

Fastigheten har servitut för vat-

tentäkt (14-LJU-1037.1)  

Ljungs-Gunneröd 2:1 Del av fastigheten tas i anspråk för 

utbyggnad av gata. Fastighetsre-

glering ska ske 

Privat fastighetsägare. Belastas 

av servitut för kraftledningar. Ud-

devalla kommun får lösenrätt.  

Kärrstegen 1:1 Del av fastigheten tas i anspråk för 

utbyggnad av gata. Fastighetsre-

glering ska ske 

Privat fastighetsägare. Udde-

valla kommun får lösenrätt. 

Tjöstelsröd 1:1 All kvartersmark för bostäder av-

styckas från denna fastighet. En-

skilda tomter och större kvarter för 

samlad exploatering kommer att 

avstyckas och säljas. 

Kommunägd fastighet 

Skälläckeröd 1:46 Fastigheten har ett avskilt läge och 

får nya avstyckade fastigheter för 

enbostadshus direkt gränsande till 

fastigheten. Fastigheten kommer 

att ligga inom kommunalt verksam-

hetsområde för vatten, spillvatten 

och dagvatten. Ny tillfart anläggs 

av kommunen. Möjlighet att köpa 

till mark. 

Fastigheten har servitut för väg, 

vattentäkt och trekammarbrunn 

vilka belastar Tjöstelsröd 1:1.  

Ny tillfart anläggs av kommunen. 

Fastigheten kan utökas, kommu-

nen erbjuder markköp. Se kartan 

på nästa sida. 

Tjöstelsröd 1:37 Tomträttsinnehavare Ljungskile 

Sportklubb (LSK) berörs genom att 

ny gata tar i anspråk mark. Tomt-

rättsavtal bör skrivas om och 

avgälden regleras. 

Kommunägd fastighet  
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Fastighetskonsekvenser kartor 

  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Allmänt, plankostnader 

Planläggningen av området kommer ekonomiskt helt och hållet att belasta 
kommunen.  

Kostnadsfördelning mellan exploatör för kvarteren för samlad exploate-
ring och Uddevalla kommun regleras i markanvisningsavtal. Kostnader 
för VA-anslutning kommer att tas ut av kommunen enligt gällande VA-
taxa vid tidpunkt för anslutning. 

Planavgift 

Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Anläggningar 

Kostnader förenade med iordningställandet av anläggningar inom allmän 
platsmark såsom lokalvägar, vändplaner, trottoarer, gång- och cykelvä-
gar, och gatubelysning belastar kommunen. Kommunen bekostar även ut-
byggnad av lekplatser inom villakvarteren samt gästparkering inom kvar-
tersmark med beteckningen P. Iordningställandet av ovanstående ingår i 
tomtpriset för de nya tomterna. För fortsatt underhåll av allmän plats sva-
rar kommunen. Fortsatt drift av gästparkering samt lekplatser bekostas av 
samfällighetsföreningar. 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de 
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid 
bostäder utmed Skafterödsvägen. Kommunen ska även bekosta utbygg-
nad av ny tillfart till fastigheterna Ljungs-Hälle 1:308 och Skälläckeröd 
1:46. 

  

Skälläckeröd 1:46 får ny tillfart 
och kan utöka sin fastighet 

 

Ljungs-Hälle 1:308 får ny till-
fart 
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Utbyggnad av angöringsvägar och övriga körytor med belysning inom 
områden avsatta för gruppbebyggelse samt anläggandet av lekplatser, 
gångvägar och eventuella p-ytor inom dessa områden bekostas av exploa-
tören/fastighetsägaren. Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll 
för vatten, spillvatten och dagvatten inom kvartersmark belastar respek-
tive fastighetsägare. Fortsatt underhåll belastar ekonomiskt fastighetsäga-
ren (vid hyresrätt), nybildad samfällighetsförening (vid enskilt ägande) 
eller bostadsrättsförening (vid bostadsrätt). 

Kostnader för eventuella anläggningar och underhåll utöver ovanstående 
belastar den fastighetsägare inom vars gränser anläggningen är belägen. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Kostnader förenade med nyläggning av kommunala VA-ledningar och 
dagvattenanläggningar inom allmän plats liksom fortsatt underhåll och 
skötsel belastar Uddevalla Vatten AB.  

Vid försäljning av respektive tomt debiteras anläggningsavgift enligt 
kommunfullmäktiges då gällande taxa. (Denna avgift ligger utanför själva 
tomtpriset). 

Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll för vatten, spillvatten 
och dagvatten inom kvartersmark belastar respektive fastighetsägare. 

Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten utgör underlag vid pro-
jekteringen av området. 

Fastighetsbildning - lösenrätt 

För att möjliggöra utbyggnad av vägen måste kommunen lösa in mark 
från fastigheterna Ljungs-Gunneröd 2:1, Kärrstegen 1:1 samt Skafteröd 
1:3. Kommunens intention är att träffa överenskommelser med 
fastighetsägarna före antagandet av detaljplanen. 

Lagakraftvunnen plan ger kommunen rätt att lösa in mark. Inlösen av 
allmän plats ska ske enligt gällande ersättningsregler för allmän plats. 

Kostnader för fastighetsbildning i form av bl a avstyckning, ev fastighets-
regleringar och anläggningsförrättning belastar kommunen. 

Kostnader för ledningsrätt avseende kommunala vatten,- spillvatten- och 
dagvattenledningar belastar Uddevalla Vatten AB. 

Kostnader för eventuellt bildande av flera fastigheter inom kvarteren för 
samlad exploatering belastar fastighetsägaren. 
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Tele- och elnät, belysning 

Om detaljplanens genomförande medför att befintliga el- och teleanlägg-
ningar behöver flyttas inom planområdet eller skyddas under byggtiden 
ska kostnaderna belasta kommunen.  

Luftledning 10 kV ska markförläggas och ges en ny sträckning under bli-
vande gator genom planområdet. Luftledningar 40 kV behöver högre 
stolpar vilka ska byggas i brottsäkert utförande. 

Markförläggning respektive ombyggnad av stolpar bekostas av kommu-
nen. 

Inom planområdet förses samtliga vägar med belysning. Uppförandet av 
belysningen bekostas av kommunen. 

Framdragande av fiberkabel för datakommunikation bekostas av kommunen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar, gång- och cykelvägar 

En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar, har utförts av ALP 
Markteknik. Förprojekteringen redovisas i ritningar daterade 2019-06-03, 
reviderade 2020-12-01. 

Förutom angivna vägområden och plushöjder så styrs detaljutformningen 
formellt inte av detaljplanen. Redovisade vägar och gångområden ska 
inte tolkas som angivna bredder utan utgör endast områden inom vilket 
respektive väg och gång- och cykelväg ska inrymmas. 

Tillfartsvägen, som ingår i planområdet, anläggs med en körbanebredd på 
6,0 meter, stödremsa 0,25 meter och en gång- och cykelbana på 3,0 meter 
med stödremsa 0,25 meter. Utefter vägen anläggs även ett dräneringsdike 
med 0,5 meters djup i anslutning till antingen körbana eller gc-bana. 
Ovan angivna vägbredd byggs för hela vägsträckan fram till Skarsjöval-
len. 

Huvudgatan genom planområdet byggs med 6 meter körbanebredd och 3 
meter gc-bana utmed södra/västra sidan av vägen. Mellan körbana och 
gc-bana utförs ett 4,5 meter brett svackdike. Stödremsor med bredd av 
0,25 meter tillkommer. 

Lokalgator inne i området föreslås utföras med 6 meters bredd där själva 
körbanan är 5 meter.  

Vändplanerna inom planområdet ges en radie på 9 meter plus 1,5 meter 
svepyta mot tomtmark, vilket gör det möjligt för såväl personbilar som 
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lastbilar, t ex sopbilar, att köra runt utan att behöva ”backvända”. Vänd-
planerna kan med fördel utformas med avvikande beläggning i mitten för 
att visuellt minska storleken. 

Vändplan för 15 meters boggiebuss ska utföras vid huvudgatan i anslut-
ning till Skarsjövallens entréområde. 

Två gång- och cykelvägsanslutningar knyter ihop huvudgatan genom 
planområdet med Skarsjövägen. Även dessa gång- och cykelvägar byggs 
ut till en bredd av ca 3 meter, exklusive stödremsor och ev dräneringsdi-
ken. En enkel gångstig med gångspång över Skälläckerödsbäcken kom-
mer att anläggas. 

Gator och vändytor inom områden avsatta för sammanbyggda bostäder 
eller flerbostadshus ska byggas ut till samma standard och körbanebred-
der som anges ovan för de mindre gatorna. Gator inom villakvarteren för-
ses inte med gångbana.  

Samtliga vägar inom planområdet toppbeläggs med asfalt och förses med 
belysning. 

Den befintliga vägen, Skälläckerödsvägen, som idag utgör tillfartsväg för 
fastigheten Skälläckeröd 1:46 inom planområdet, ligger delvis på kom-
munägd mark och delvis på fastigheten Skälläckeröd 1:58 som är privat-
ägd. Skälläckeröd 1:46 ska efter utbyggnad få ny tillfart från den nya 
lokalgatan. Skälläckerödsvägen ska på den nordvästliga delen inom plan-
området bli gång- och cykelväg och utföras med samma standard som öv-
riga gång- och cykelvägar inom planområdet.  

Tillfart för bostadsfastigheten Ljungs-Hälle 1:308, vid västra delen av 
tillfartsvägen, ska byggas om till kommunal gata.  

Parkering 

Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anord-
nas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i 
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Minst 0,2 
besöksparkeringsplats ska finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå i ge-
mensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsförening. 

Inom områden för grupphusbebyggelse eller flerbostadshus bör parke-
ringsytorna ingå i gemensamhetsanläggningar för respektive grupphus-
område. 

Natur, grönytor 

Grönytorna inom planområdet avses endast iordningställas i de områden 
där gångstigar och lekplatser ska anläggas. 
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Inom allmän platsmark med beteckning NATUR som idag utgörs av 
skogsmark avses i princip nuvarande karaktär behållas. I skötseln av na-
turmarken omfattas även omhändertagandet av dagvatten 

Området kring den befintliga dammen kommer att iordningställas så att 
betingelserna för den större vattensalamandern förbättras samtidigt som 
området blir en tillgång för de som bor i området. Ett särskilt åtgärdspro-
gram redovisas i -”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd”, Claes Andrén, Nature, daterad 2014-03-04. Hur områ-
det ska behandlas före, under och efter byggtiden har förtydligats i rap-
porterna ”Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd gällande sala-
manderdamm med omgivande område; Skyddsåtgärder, Skötselplan, 
Uppföljning”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto AB, daterad 
2019-04-20. 

Vatten, spillvatten, dagvatten 

En förprojektering av VA-anläggningar har tagits fram som underlag för 
detaljplanen. Förprojekteringen har utförts av ALP Markteknik och är da-
terad 2019-06-03. Även dagvattenutredning, daterad 2019-08-16, har ut-
förts av ALP Markteknik. 

Utbyggnad, inom allmän plats, av ledningsnät för vatten, spillvatten och dag-
vatten utförs av Uddevalla Vatten AB om inget annat överenskommes. All 
bostadsbebyggelse inom planområdet ska anslutas till det nya kommunala 
ledningsnätet. Kommunens verksamhetsområde utvidgas till att inkludera 
planområdet. 

En del av dagvattnet från mellersta och södra delen av planområdet av-
leds till den befintliga dammen inom allmän plats NATUR. Med hänsyn 
till dammens betydelse som livsmiljö för den större vattensalamandern är 
det av stor betydelse att inget förorenat dagvatten leds till dammen.  

I plankartan under rubriken UPPLYSNINGAR anges att ”Dagvattenhan-
tering ska ske i enlighet med Uddevalla kommuns policy för dagvatten-
hantering samt i enlighet med ”Dagvattenutredning Skarsjövallen, 
Ljungskile”, ALP Markteknik, 2019-08-16.  

Geoteknik 

GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i ”Geotekniskt PM – Underlag för de-
taljplan” daterad 2008-03-25, samt i ”Rapport, Geoteknisk undersökning, 
Rgeo” daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En komplette-
rande utredning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport 
”Område vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun”, daterad 
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2011-10-25. 

Efter utställningen har kompletterande stabilitetsberäkningar utförts vil-
ket redovisas i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, 
Tjöstelsröd 1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, date-
rad 2015-12-10 rev. 2020-11-23. Undersökningarna redovisas i ”Mark-
teknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2019-11-22.  

Vid detaljprojektering ansvarar respektive fastighetsägare för att lokalsta-
biliteten kontrolleras om nivåerna inom tomtmark förändras. 

Lekplatser 

Uddevalla kommun genomför utbyggnaden av föreslagna lekplatser inom 
kvartersmark inom delar av planområdet där tomter ska avstyckas. Däref-
ter överlämnas dessa till nybildad samfällighetsförening. 

Inom område för gruppbebyggelse genomför respektive fastighetsägare 
utbyggnaden av eventuell lekplats/-er. Dessa ska inrymma lekredskap 
som bl a gungor, bänkar och sandlåda m m som får anses tillhöra en när-
lekplats. 

Radon 

Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Bullerskydd 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen genomföra och 
bekosta de bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för 
buller vid bostäder utmed Skafterödsvägen. 

Brand 

Placering av brandpost/er ska ske i samråd med Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän inom kommunen. Ansvaret för att utbyggnad av brandpos-
ter och släckvattensystem åvilar Uddevalla Vatten AB. 

Framkomligheten med brandfordon har beaktats vid planläggningen. 

El och tele 

Uddevalla Energi AB har en 10 kV- ledning som korsar den nya tillfarts-
vägen i västra delen av planområdet. Ledningen kommer att kablifieras 
och ges ny sträckning genom planområdet. 

Parallellt med 10kV-ledningen går en 40 kV-ledning. Stolparna på ömse 
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sidor luftledningarna kommer att byggas om. 

Vid arbeten i mark beställs kabelutsättning av el- och telekablar och 
eventuella andra el- och teleanläggningar innan schaktningsarbeten på-
börjas. Exploatören sköter kontakten såvida arbetet berör exploatörsan-
läggningar, i annat fall tas kontakt av berörd fastighetsägare. 

Vattenfall AB har inte framfört synpunkter på föreslagna lägen för nya 
transformatorstationer. 

Avfall 

Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i 
kommunen. 

Återvinningsbart material som hårdplast, metall, glas m m transporteras 
genom respektive boendes omsorg till någon av kommunens återvin-
ningsgårdar. Närmaste återvinningsstation finns idag vid Skafterödsvä-
gen. 

Grovsopor lämnas vid Aröds återvinningscentral nära gamla väg E6. 

Tekniska utredningar 

Respektive fastighetsägare ansvarar för eventuellt tillkommande tekniska 
utredningar som är nödvändiga för att uppföra planerade byggnader och 
anläggningar inom planområdet. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 

Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Råd-
huset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist, Linda 
Hansson och Elisabet Fjellman. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Samhällsbyggnad, Udde-
valla kommun. 

 

 

 

Mats Windmark  Elisabet Fjellman 
Uddevalla kommun  Rådhuset Arkitekter AB  
 



   2020-11-18 

 

Till LST 

 

Bostadsområde vid Skarsjövallen  
Tidplan för detaljplanen och exploateringen 

samt VA-åtgärder i Ljungskile   

 

Allmänt 

 

De VA-åtgärder som ska göras i Ljungskile tätort är en förutsättning för 

att få tillräcklig VA-kapacitet till det nya bostadsområdet (Max 270 nya 

bostäder) Även utan exploateringen är åtgärderna i spillvattennätet till 

stor nytta, bl a genom att ”pumparbetet” i överföringsledningen minskar. 

Åtgärderna är mycket viktiga för miljön genom att risken för bräddning i 

pumpstationerna minskar drastiskt. Se Västvattens yttrande över 

detaljplanen, 2020-03-16. 

 

Tidplan 

 

2020 Kv 3 o 4: Västvatten utreder problem och åtgärder i Ljungskile    

2020 Kv 4: Västvatten lägger in Ljungskile-åtgärder i Uddevalla Vattens 

budget för 2022 

 

2021 Kv 1- 4: Västvatten utreder problem och åtgärder i Ljungskile    

2021 Kv 4: Västvatten lägger in Ljungskile-åtgärder i Uddevalla Vattens 

budget för 2023 o 2024 

 

2021 Kv 1: Detaljplanen antas av KF  

2021 Kv 4: Detaljplanens antagande beräknas få laga kraft 

 

2022 Kv 1- 4: Västvatten utreder problem och åtgärder samt utför 

åtgärder i Ljungskile 

 

2022 Kv 1 o 2: Upphandling av detaljprojektering av vägar och VA i 

bostadsområdet. 

 

2022 Kv 3 o 4: Detaljprojektering av vägar och VA i bostadsområdet 

 

2023 Kv 1-4:  Västvatten utreder problem och åtgärder samt utför 

åtgärder i Ljungskile 

 

2023 Kv 1 o 2: Detaljprojektering av vägar och VA i bostadsområdet 

 

2023 Kv 3 o 4: Upphandling av entreprenör för vägar och VA i 

bostadsområdet ( inkl eventuellt överklagande) 

 

2024 Kv 1- 4: Västvatten utreder problem och åtgärder samt utför 

åtgärder i Ljungskile 

 



2024 Kv 4: Ljungskiles spillvatten-system är åtgärdat i sådan grad att det 

därmed finns kapacitet bl a för hela det nya bostadsområdet vid 

Skarsjövallen.  

 

2024 Kv 1- 4: Vägar och VA byggs i det nya bostadsområdet.  

Byggandet av den nya tillfartsgatan från Åsvägen blir tidsödande och 

borde om möjligt påbörjas tidigare. En förutsättning för allt byggande är 

att detaljplanens antagande har fått laga kraft. 

 

2025 Kv 1- 2: Vägar och VA byggs i det nya bostadsområdet 

 

2025 Kv 3: Byggstart för nya bostäder 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2031 Kv 4: Detaljplanens genomförandetid upphör 10 år efter laga kraft, 

Detaljplanen gäller till fullo även därefter (Ända tills den eventuellt  

skulle upphävas eller ändras) 

 

 

 

Mats Windmark 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av avgifter för markupplåtelse på allmän plats 

inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats.  
 
Syftet med förslaget är i första hand att ändra avgifterna gällande foodtrucks, som ansetts 
för låga, men även att se över dokumentet i sin helhet för att göra justeringar som stämmer 
överens den politiska viljan, samt gå hand i hand med övriga relaterade styrdokument i 
kommunen.  
 
De förändringar som nämnden föreslår är bland annat att:  
- Istället för att neka upplåtelser av rörliga affischpelare på gågatan, tillåta det till en 
kostnad av 24 000 kr/plats och år,  
- Särskilja foodtrucks och mindre mobila anläggningar så som kaffemoped och korvvagnar 
till två olika kategorier, samt höja priset för upplåtelsen av foodtrucks till 2 500 kr/månad 
exklusive el,  
- Tillagt en kategori för mobilmast med teknikbod. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2021 om nedsättning av vissa avgifter, bl.a. 
vissa markupplåtelser, med anledning av effekter av Covid 19. Detta beslut beaktas 
nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 74. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
Förslag till avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2020-12-
07  
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2013-05-08, med 
revidering 2015-12-09. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-10 § 7, med kartbilaga. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla 
kommun, med ändring att avgift för foodtrucks ska uppgå till 2500 kr per månad, 
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att beslutet ska gälla från och med 2021-05-01, 
 
att avgiften under år 2021 inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen 
i Ljungskile ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt 
avsnitt två, gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr SBN 2020/00318  

Revidering av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats 
inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I januari 2020 fick förvaltningen i uppdrag från ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden att se över styrdokumentet Avgifter för markupplåtelse på 
allmän plats inom Uddevalla kommun. Syftet var i första hand att uppdatera avgifterna 
gällande foodtrucks, som varit för låg, men även att se över dokumentet i sin helhet för 
att göra justeringar som stämmer överens den politiska viljan, samt gå hand i hand med 
övriga relaterade styrdokument i kommunen. 
  
De förändringar som gjort i förslaget är bland annat att: 
- Istället för att neka upplåtelser av rörliga affischpelare på gågatan, tillåta det till en 
kostnad av 24 000 kr/plats och år.  
- Man särskiljer foodtrucks och mindre mobila anläggningar så som kaffemoped och 
korvvagnar till två olika kategorier, samt höjer priset för upplåtelsen av foodtrucks till 
2 000 kr/månad exklusive el (Uddevalla energi). 
- Tillagt en kategori för mobilmast med teknikbod.  
  
Detta ärende var uppe som informationspunkt i Samhällsbyggnadsnämnden i januari 
2021. Där kom man fram till att en omvärldsbevakning av lokalhyror för somliga 
snabbmatsrestauranger i Uddevalla skulle göras, för att i en jämförelse se om den 
föreslagna markhyran för foodtrucks är rimlig. Omvärldsbevakningen är nu gjord och 
förslag till beslut lyfts igen.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Information om lokalhyror för snabbmatsrestauranger i Uddevalla 2021-01-29 
Synpunkter från avdelningen för hållbar tillväxt 2021-01-29 
Förslag till avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2020-
12-07 
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2013-05-08 
(reviderad 2015-12-09)  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 
(L): att föreslå att avgift för foodtrucks ska uppgå till 2500 kronor / månad och att med 
den ändringen översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande 
 
Martin Pettersson (SD): att upplåtelse för sk Foodtruck skall vara 5 000 kronor / månad 
och plats exklusive kostnad för el. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att nämnden 
bifaller det.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ordföranden ställer därefter proposition på Anna-Lena Heydar (S) med flera yrkande 
och Martin Pettersson (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det 
förstnämnda 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
  
att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla 
kommun från 2021-04-01 
  
att föreslå att avgift för foodtrucks ska uppgå till 2500 kr per månad 
  

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD):  
Prissättningen måste stå i någorlunda relation till de fasta restauranger för att inte 
snedvrida konkurrensen. Förvaltningens underlag är inte korrekt med avseende på ytan 
som tas i anspråk och därmed blir redovisade jämförelser felaktiga.  
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt 
  
Justerat 2021-02-19  
Henrik Sundström 
  
Jerker Lundin 
  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar  
Malin Witt  
 
Skickat 2021-02-22 till 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Handläggare Anna Sällström 
Telefon 0522-69 73 97 
anna.sallstrom@uddevalla.se 

 

Revidering av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats 

inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I januari 2020 fick förvaltningen i uppdrag från ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden att se över styrdokumentet Avgifter för markupplåtelse på 
allmän plats inom Uddevalla kommun. Syftet var i första hand att uppdatera avgifterna 
gällande foodtrucks, som varit för låg, men även att se över dokumentet i sin helhet för 
att göra justeringar som stämmer överens den politiska viljan, samt gå hand i hand med 
övriga relaterade styrdokument i kommunen. 
 
De förändringar som gjort i förslaget är bland annat att: 
- Istället för att neka upplåtelser av rörliga affischpelare på gågatan, tillåta det till en 
kostnad av 24 000 kr/plats och år.  
- Man särskiljer foodtrucks och mindre mobila anläggningar så som kaffemoped och 
korvvagnar till två olika kategorier, samt höjer priset för upplåtelsen av foodtrucks till 
2 000 kr/månad exklusive el (Uddevalla energi). 
- Tillagt en kategori för mobilmast med teknikbod.  
 
Detta ärende var uppe som informationspunkt i Samhällsbyggnadsnämnden i januari 
2021. Där kom man fram till att en omvärldsbevakning av lokalhyror för somliga 
snabbmatsrestauranger i Uddevalla skulle göras, för att i en jämförelse se om den 
föreslagna markhyran för foodtrucks är rimlig. Omvärldsbevakningen är nu gjord och 
förslag till beslut lyfts igen.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Information om lokalhyror för snabbmatsrestauranger i Uddevalla 2021-01-29 
Synpunkter från avdelningen för hållbar tillväxt 2021-01-29 
Förslag till avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2020-
12-07 
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2013-05-08 
(reviderad 2015-12-09)   

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på 
allmän plats inom Uddevalla kommun från 2021-04-01 
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Maria Jacobsson Anna Sällström 
Förvaltningschef Handläggare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 1 

 
UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
antagna av kommunfullmäktige 2013-05-08, § 65. Avgifterna reviderades 2015-12-09, § 305. 

 
Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 
Utförandeindex oktober 2019: 323,62 

 

 
 
 
 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

1. Försäljningar av varor 

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
9 880 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Kiosker för enbart pressalster ingen upplåtelse 5 301 kr/plats/år ingen upplåtelse 

 

Kiosker och food trucks för korv, hamburgare, fisk och 
dylikt 

 

 
ingen upplåtelse 

 

 
9 880 kr/plats/år 

 

 
ingen upplåtelse för kiosker 

Kiosker för glass ingen upplåtelse 5 301 kr/plats/säsong 484 kr/kvm/år; el till glasskiosk 1 013 kr/mån 

(endast säsongsplats tillåtes) 

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 
b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

a) ingen upplåtelse 

b) ingen upplåtelse 

a) 4 252 kr/plats (3x3m)/säsong 

b) 1 943 kr/plats (3x3m)/säsong 

 
 
a) ingen upplåtelse 

 
 
b) 3 096 kr/plats (3x3m)/säsong 

Ambulerande anläggningar för korv, hamburgare och dylikt 3 096 kr/plats (3x3m)/säsong 1 934 kr/plats (3x3m)/säsong 3 096 kr/plats (3x3m)/säsong 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 2 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

Lotteriförsäljning från stånd 274 kr/plats (3x3m)/dag 

353 kr är minsta avgift 

137 kr/plats (3x3m)/dag 

353 kr är minsta avgift 

274 kr/plats (3x3m)/dag 

353 kr är minsta avgift 

Försäljning av övriga varor/tjänster från stånd 984 kr/plats (3x3m)/dag 656 kr/plats (3x3m)/dag ingen upplåtelse 

Julgranförsäljning ingen upplåtelse 137 kr/plats/dag 

353 kr är minsta avgift 

274 kr/plats/dag 

353 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 
 
Gångbaneserveringar, restaurangverandor, 
friluftsserveringar 

368 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
368 kr/kvm/år (vinterperiod, 
verksamhets öppettider) 

 
552 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 
runt) 

228 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
228 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
342 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

368 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
368 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
552 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

 

 
Serveringstält 

 

 
1 311 kr/plats/dag 

 

 
656 kr/plats/dag 

 

 
1 311 kr/plats/dag 

 

3. Reklamplatser och tidningsställ och 

affischering  

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, 

skyltskåp, montrar och dylikt 

 

 

 

 
 
687 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
478 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Rörliga affischpelare ingen upplåtelse 16 264 kr/plats/år ingen upplåtelse 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 3 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
 

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts. 
 
Tidningsställ 

 

 
 
687 kr/plats/år 

 

 
 
478 kr/plats/år 

 

 
 
ingen upplåtelse 

Trottoarpratare 881 kr/plats/år 458 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skyltvaror utanför butik 921 kr/plats/år 603 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skylt- och flaggmaster 327 kr/plats/mån 221 kr/plats/mån ingen upplåtelse 

 

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt 

Utställnings-/marknadsföringstält 

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget) 

 
 
984 kr/plats/dag 

 
 
656 kr/plats/dag 

 
 
1 127 kr/plats/dag, inklusive elanslutning 

 
5. Evenemang 

 
2 114 kr/dag för yta á 1000 kvm 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och 
tivoli 

 
Parkering Kampenhof 10 521 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Museiparken 10 521 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Riversideängen 5 259 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Övrig yta 1 057 kr/dag för yta á 1000 kvm 

 
5 259 kr/tillfälle(1- 3 dag) 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 4 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
6. Byggnadsställningar, upplag, containrar 

 
Byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader, 
bostadsmoduler och dylikt 

 
 
75 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
52 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
Byggnadsupplag 

 
31 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
16 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
ingen upplåtelse 

Skylift 565 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

282 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

ingen upplåtelse 

Containrar 282 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

565 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

141 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

282 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

ingen upplåtelse 

Annat nyttjande av allmän plats 12 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 421 kr/upplåtelse 

8 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 421 kr/upplåtelse 

ingen upplåtelse 

 

7. Torghandel 

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
3 491 kr/år (3x3 meter) 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 5 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
7. Torghandel, forts. 

 
b) saluplatser vid månadsmarkand, 

årsplats, 1dag/mån 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 

 
2 028 kr (3x3meter) 

 

3 958 kr (6x3 meter) 
 

5 801 kr (9x 3 meter) 

7 601 kr (12x 3 meter) 

c) tillfällig saluplats under en dag ingen upplåtelse ingen upplåtelse 237 kr (3x3 meter) 

473 kr (6x3 meter) 

711 kr (9x3 meter) 

946 kr (12x3 meter) 

Elanslutning för torghandelsplatser inklusive elförbrukning   58 kr/tillfälle 

 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 1 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
antagna av kommunfullmäktige 2013-05-08, § 65. Avgifterna reviderades 2015-12-09, § 305. 

 
Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 
Utförandeindex oktober 2019: 336,04 

 

 
 
 
 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

1. Försäljningar av varor 

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
10 039 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Kiosker för enbart pressalster ingen upplåtelse 5 387 kr/plats/år ingen upplåtelse 

 

Kiosker och food trucks för korv, hamburgare, fisk och 
dylikt 

 

 
ingen upplåtelse 

 

 
10 039 kr/plats/år 

 

 
ingen upplåtelse för kiosker 

Kiosker för glass ingen upplåtelse 5 387 kr/plats/säsong 

1 796 kr/plats/mån 

492 kr/kvm/år; el till glasskiosk 1 029 kr/mån 

(endast säsongsplats tillåtes)  

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 
b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

a) ingen upplåtelse 

b) ingen upplåtelse 

a) 4 320 kr/plats (3x3m)/säsong  

a) 1 440 kr/plats (3x3m/mån 

 

b) 1 974 kr/plats (3x3m)/säsong 

b) 658 kr/plats (3x3m)/mån 

 
 
a) ingen upplåtelse 

 
 
b) 3 146 kr/plats (3x3m)/säsong 
b) 1 049 kr/plats (3x3m)/mån 

Mobila anläggningar (foodtrucks) för försäljning av mat och 
dylikt 

Upplåtelse endast vid tillfälliga 
evenemang 

2000 kr/plats (15 kvm)/mån 

Pris exclusive el 

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga 
evenemang  

 
Ljungskile torg 2000 kr/plats (15 kvm)/mån 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 2 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

Mindre mobila anläggningar, för försäljning av korv, kaffe 
eller dylikt 

 

 

Upplåtelse endast vid tillfälliga 
evenemang 

 

658 kr/plats/mån Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga 
evenemang  

 
Ljungskile torg 1 048 kr/plats/mån 

Lotteriförsäljning från stand 

 

278 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

 

139 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

278 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

Försäljning av övriga varor från stånd 1 000 kr/plats (3x3m)/dag 667 kr/plats (3x3m)/dag ingen upplåtelse 

 
Julgranförsäljning 
 
 
 

 
ingen upplåtelse 

 139 kr/plats/dag 

 
359 kr är minsta avgift 

278 kr/plats/dag 

 
359 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 

 
Gångbaneserveringar, restaurangverandor, 
friluftsserveringar 

 

374 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
374 kr/kvm/år (vinterperiod, 
verksamhets öppettider) 

 
561 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 
runt) 

232 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
232 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
348 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

374 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
374kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
561 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

 

 

 
Serveringstält 

 

 
1 332 kr/plats/dag 

 

 
667 kr/plats/dag 

 

 
1 332 kr/plats/dag 

 

3. Reklamplatser och tidningsställ och 

affichering 

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, 

skyltskåp, montrar och dylikt 

 
 
698 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
486 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Rörliga affischpelare Ingen upplåtelse 

24 000 kr/plats/år 

16 527 kr/plats/år ingen upplåtelse 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 3 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
 

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts. 

 
Tidningsställ 

 

 
 
698 kr/plats/år 

 

 
 
486kr/plats/år 

 

 
 
ingen upplåtelse 

Trottoarpratare 895 kr/plats/år 465 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skyltvaror utanför butik 936 kr/plats/år 613 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skylt- och flaggmaster 332 kr/plats/mån 225 kr/plats/mån ingen upplåtelse 

 

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt 

Utställnings-/marknadsföringstält 

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget) 

 
 
1 000 kr/plats/dag 

 
 
667 kr/plats/dag 

 
 
1 145 kr/plats/dag, inklusive elanslutning 

 
5. Evenemang 

 
2 148 kr/dag för yta á 1000 kvm 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och 
tivoli 

 
Parkering Kampenhof 10 691 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Museiparken 10 691 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Riversideängen 5 344 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Övrig yta 1 074 kr/dag för yta á 1000 kvm 

 
5 344 kr/tillfälle(1- 3 dag) 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 4 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
6. Byggnadsställningar, upplag, containrar 

 
Byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader, 
bostadsmoduler och dylikt 

 
 
76 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
53 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
76 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
Byggnadsupplag 

 
32 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
16 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
32 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

Skylift 574 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

287 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

574 kr/plats/vecka 

minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

Containrar 287 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

574 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

143 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

287 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

287 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

574 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

Annat nyttjande av allmän plats 12 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse 

8 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse 

12 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse 

 

7. Torghandel 

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
3 547 kr/år (3x3 meter) 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 
Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 5 
 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
7. Torghandel, forts. 

 
b) saluplatser vid månadsmarkand, 

årsplats, 1dag/mån 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 

 
2 061 kr (3x3meter) 

 

4 022 kr (6x3 meter) 
 

5 895 kr (9x 3 meter) 

7 724 kr (12x 3 meter) 

c) tillfällig saluplats under en dag ingen upplåtelse ingen upplåtelse 241 kr (3x3 meter) 

481 kr (6x3 meter) 

723 kr (9x3 meter) 

961 kr (12x3 meter) 

Elanslutning för torghandelsplatser inklusive elförbrukning   59 kr/tillfälle 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00039  

Nedsättning av taxor och avgifter år 2021 avseende livsmedel, 
hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med 
anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 
och avgifter nedsättas under år 2021. Förslag om återbetalning av vissa avgifter för 
2020 behandlas parallellt i andra ärenden.  
  
I föreliggande ärende föreslås i korthet att följande taxor och avgifter helt eller delvis 
anges till noll kronor: 
  

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, 
 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen, 
 fast årlig avgift 2021 för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, 

akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer, 
 Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt 

uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.  
  
Berörda taxedokument är riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, 
tobak och receptfria läkemedel (blad 16), Taxa för Uddevalla kommuns offentliga 
kontroll av livsmedel (§ 7), Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74) samt Avgifter för markupplåtelser 
på allmän plats inom Uddevalla kommun (avsnitt 1 samt del av avsnitt 2) 
  
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr, 
livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2 
mkr.  
  
Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska 
därför inkomma med underlag vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27 § 9 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14. 
Karta markupplåtelser. 
Utdrag ur respektive taxedokument. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år 
2021,  
     



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 7 

 
att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 
vara noll kronor år 2021,  
  
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare, 
fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll 
kronor år 2021,  
  
att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile 
ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två, 
gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats. 
  
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag 
som motsvarar beräknat intäktsbortfallet, 
  
att finansiering ska ske via minskning av kommunens budgeterade resultat 2021. 
  
Jäv 
Christer Hasslebäck (UP), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Gösta Dahlberg (M) 
anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-15 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-02-16 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden  
 





 
 

 
 

Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00071  

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 
Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns 
demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 
fr.o.m. 2021. 
  
Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21 
informationer.  
2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.  
Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget. 
Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag. 
 
På beredningens initiativ kommer ett tillägg i verksamhetsberättelsen att göras om. 
Tillägget ska förtydliga att redovisning av medborgarförslag görs med ett års 
eftersläpning och att redovisning av 2019 års medborgarförslag sker i en separat 
handling under 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-01-26 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020 
  
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-01-26 Dnr KS 2021/00071 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 
Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns 
demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 
fr.o.m. 2021. 
 
Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21 
informationer.  
2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.  
Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget. 
Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-01-26 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Sebastian Johansson 
 



 
 

 
Kommunledningskontoret 

1(4) 

2021-02-15 Dnr: KS 2021/00071 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Ny version Verksamhetsberättelse 2020 för 

demokratiberedningen, med tillägg om uppföljning av 

medborgarförslag 
Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 
Samrådsorganen är avsedda att stärka de specifika målgruppernas inflytande men är 
också forum för ömsesidig information mellan kommunen och målgrupperna som 
representeras i de tre forumen. Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för 
Uddevalla kommuns demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt. Beredningens 
ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana projekt.  
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 
fr.o.m. 2021. 
 
Ledamöter demokratiberedningen 2020: 
Elving Andersson, (C), ordförande 
Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 
Fredrik Södersten (M) 
Ralph Steen (L) 
Martin Pettersson (SD) 
Sharif Baseey (S) 
Joceline Haddad (KD) 
 
Beredningen har haft sju möten under året.  
 
Följande beslutsärenden har beredningen behandlat under året: 
KS 2020/00067 Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 
KS 2020/00114 Demokratipriset 
KS 2019/00670 Remiss från kommunstyrelsen angående övergripande plan Integration 
2030 
KS 2020/00493 Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt förfrågan om 
mötesadministrativt stöd 
KS 2020/00592 Bestämmande av sammanträdesdagar för demokratiberedningen 2021 
KS 2020/00615 Medborgardialog om boende och trygghet (planerad aktivitet som fick 
ställas in p.g.a. pandemin)  
KS 2020/00683 Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande på 
distans 
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Övriga beslut: 
att sända kommunledningskontorets skrivelse Påminnelse om Systematiskt arbetssätt 
med medborgardialog till nämnderna tillsammans med Handbok Medborgardialog som 
en påminnelse om tidigare beslut 2018-06-13. 
att utse Annette Jonasson till kommunens representant i SKR:s nätverk för att utveckla 
medborgarbudget, i väntan på att ordinarie demokratiutvecklare är på plats. 
 
Följande informationer har behandlats under året:  

 Rapport om medborgardialog kring vision för stadsutveckling 
 Rapport om dialoger kring ridanläggning i Uddevalla kommun 
 Status Ungdomsfullmäktige 
 Information om medborgarbudget i Göteborgs stad 
 Information om demokratipriset 2020 
 Information om förvaltningsområdet för finska språket förslag till nya riktlinjer 

för arbetet med de nationella minoriteterna 
 Planering politikertorg under nationaldagsfirandet den 6 juni 
 Diskussion om de kommunala råden, utvärdering, med mera 
 Diskussion om medborgarförslag inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Information om utvärdering Medborgarbudget för att stoppa segregationen 
 Information om antagna principer för medborgardialog 
 Information om utökning av antalet ledamöter i demokratiberedningen 
 Rapport från webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 
 Uppmärksammande av att lagen om nationella minoriteter fyller 20 år 
 2020/00614 Summering av betänkandet om det demokratiska samtalet 
 2019/00186 Information från SKR:s nätverk för medborgarbudget 
 Summering av SCB:s seminarium "Demokratidagen - pandemins effekter på 

demokratin" den 9 oktober 2020 
 Rapport från kommunfullmäktiges presidiums besök hos ungdomsfullmäktige 
 KS 2020/00681 Återrapport om nämndernas planer för nya medborgardialoger 
 2020/00755 Information om rapport från SKR om avhopp från politiska uppdrag 

helt eller delvis på grund av hot och hat samt verktyg för riskbedömning och 
möjliga åtgärder 

 Presentation av kommunens nya demokratiutvecklare 
 
Demokratipriset 
Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen för att uppmärksamma och belöna en 
enskild person eller personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt 
värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av 
diskriminering i Uddevalla. Priset kan inte tilldelas verksamheter inom 
kommunkoncernen. Nomineringen för 2020 års pris har varit öppen för allmänheten 
mellan 1 januari och 15 april, och har annonserats i lokalmedia, sociala medier och på 
kommunens webbsida. Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en 
prissumma på 10 000 kronor. Kommunfullmäktiges demokratiberedning utgör jury. 
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2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom. Priset 
delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 
 
SKR:s nätverk för medborgarbudget  
Kommunstyrelsen beslöt 2019-02-27 att Uddevalla kommun ska delta i SKR:s nätverk 
för medborgarbudget 2019–2022. Målet är att kommuner prövar och utvecklar 
medborgarbudget utifrån SKR:s modell under tre år och att efter avslutat projekt kan 
visa på goda exempel på medborgarbudget. SKR:s modell bygger på den modell som 
internationell forskning och erfarenheter visat vara mest framgångsrik och modellen 
bygger på sju steg. 
Under denna period av tre år bör kommunerna upprepa medborgarbudgetprocesser tre 
gånger. Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där kommunerna 
utvecklar modellen tillsammans med deltagande i nätverket. SKR ger stöd i processen. 
Uddevalla har deltagit med medborgarbudget inom aktivitet för att bryta segregationen 
– ”Tillsammans mot segregation”. För att få hjälp att komma vidare på bästa sätt med 
nästa område, så är SKR inbokad att delta på beredningens möte i februari 2021. 
 
Medborgarförslag 
Uppföljning av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning, eftersom de hanteras 
av kommunfullmäktige eller utsedd nämnd inom ett år från det att de har inkommit. Det 
betyder att de 93 medborgarförslag som inkommit under 2020 kommer att följas upp 
under 2022. Uppföljningen av de 100 medborgarförslag som inkom under 2019, 
kommer att redovisas i egen handling under 2021.    
 
Reflektioner från ledamöterna om året 2020: 
Pandemin 
- Pandemin har påverkat flera inplanerade aktiviteter som fått ställas in så som; 
medborgardialog kring ämnet Boende och Trygghet (område inom nya Plan Integration 
2030), uppmärksammandet av minoritetslagstiftningen 20 år, deltagande vid ”Häng på 
hamngatan” och Nationaldagsfirandet. 
- Pandemin har tvingat till digitala möten som också varit en styrka i vissa fall. Det har 
inneburit att politiker kunnat medverka på fler möten, då restiderna inte längre finns. 
- Pandemin kommer att bli långvarig och behovet av att föra dialog med 
kommuninvånarna kvarstår, vilket kommer att tvinga fram andra och nya sätt att mötas 
och samtala. 
- År 2020 får ses som ett ”mellanår” och de planeringar som gjorts under 2020 kan 
förhoppningsvis genomföras under 2021 i stället. 
Övrigt 
- Stor kraft har lagts på nytt reglemente för Ungdomsfullmäktige och igångsättning av 
det samma. 
- Beredningens uppmärksammande av kommunens antagna systematiska arbetssätt av 
medborgardialog, har inneburit att en översyn från samtliga nämnder genomförts utifrån 
uppsiktsplikten, vilket varit positivt. 
- Har kunnat medverka i SKR:s nätverk kring medborgarbudget, som genomförts i 
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digital form. 
- Hackigt på tjänstemannasidan. Bra lösning med en vikarierande utvecklare i väntan på 
nyrekrytering. 
 
 
Annette Jonasson, utvecklare kommunledningskontoret               2020-01-26,  

   med tillägg 2020-02-15 
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Handläggare 

Ekonom Micaela Fondin 
Telefon 0522-69 61 34 
Micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2022-2024. I underlaget framgår resultat 
2018-2020, budget och prognos för 2021, samt underlag inför kommande planperiod. 
 
Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 
oförändrad 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. Då det inte finns utrymme för några ökade 
kommunbidrag får eventuella tillkommande eller ökade kostnader hanteras inom den 
totala budgetramen.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna underlaget till budgetdialog 2022-2024.      
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2022-2024. I underlaget framgår resultat  
2018-2020, budget och prognos för 2021, samt underlag inför kommande planperiod. 
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Resultat 2018-2020 

  Budgetavvikelse per år (belopp i mkr) 

 2018 2019 2020 

Kommunfullmäktige -0,3 0,1 0,4 

Revisorerna 0,0 0,2 0,5 

Överförmyndaren 0,8 0,2 0,7 

Vänortskommittén -0,2 0,1 0,4 

SUMMA 0,4 0,7 2,0 

 
Resultatet för 2018 uppgick till 0,4 mkr. Överförmyndaren redovisade ett överskott 
genom att en ökad andel arvoden betalades av huvudmannen. Överskottet begränsades 
dock av negativa avvikelser för kommunfullmäktige och vänortskommittén.  
 
För 2019 visades en budgetavvikelse på 0,7 mkr. Budgetavvikelsen för 
kommunfullmäktige var bland annat en följd av uteblivna kostnader för 
ungdomsfullmäktige. Det positiva resultatet för revisorerna var en följd av att det inte 
genomfördes någon fördjupad granskning. Överförmyndarens positiva resultat berodde 
på lägre kostnad för köpt administrativ tjänst från kontoret Samverkande 
överförmyndare och för vänortskommittén blev det lägre ekonomiskt utfall för 
ungdomsutbytet.  
 
Resultatet för 2020 uppgick till 2,0 mkr. Den främsta orsaken var lägre kostnader för 
arvoden för samtliga verksamheter. Covid-19 medförde lägre kostnader för resor, främst 
vad gäller vänortskommittén. Inom vänortskommitténs verksamhet blev det heller inga 
utbyten på grund av pandemin.  Kostnaden för revision blev lägre än avsatt budget. För 
överförmyndarens del uppvisades en positiv budgetavvikelse för administrationen via 
kontoret Samverkande överförmyndare. 
 

Budget 2021 

Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges budget uppgår till 3,1 mkr och omfattar kostnader för arvoden 
och ersättningar till ledamöter och ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, 
annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även kostnader för 
kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, 
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demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Nya ungdomsfullmäktige har startat 
under 2020 och beräknas ha 6 sammanträden under 2021. Det har avsatts budgetmedel 
för införande av ett närvaro- och voteringssystem. Systemet ska upphandlas under år 
2021 och vara i drift från och med år 2022. Kostnaden för det nya systemet inryms inom 
kommunfullmäktiges utökade budgetram. Dessutom förväntas ökade lokalkostnader för 
kommunfullmäktiges sammanträden med anledning av Covid-19.  
 
Kommunens revisorer 
Budgeten på 2,1 mkr för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt 
biträde beträffande administration och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster 
vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning.  Revisorerna sammanträder en 
gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta genomförs även 
dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som 
revisorerna är utsedda till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala 
revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och 
föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget.   
 
Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget uppgår till cirka 6,3 mkr och avser främst av arvoden samt 
omkostnader för överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som 
kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning 
utifrån tidigare år. Under året har en jämförelse vad gäller arvodesnivåer skett. 
Överförmyndaren kan konstatera att Uddevalla kommuns nivåer ligger på en nivå som 
innebär att några sänkningar inte är aktuella. En sänkning skulle innebära svårigheter att 
rekrytera ställföreträdare. Det har gjorts en jämförelse vad gäller personaltätheten för 
överförmyndarkontoret. Samverkande överförmyndare har en personaltäthet som är 
lägre jämfört med riket.  
 
Vänortskommittén 
Budgeten för Vänortskommittén består av kostnader för arvoden till ledamöter i 
kommittén. En stor del är ungdomsutbyten. I budgeten finns avsatta medel för andra 
utbyten t.ex. för föreningar och kontakter mellan politiker och tjänstepersoner. 
Budgeten för kommittén uppgår till cirka 0,5 mkr. 
 
Prognostiserat resultat 2021 
Efter februari månad görs en bedömning av eventuell ekonomisk avvikelse för året. Den 
totala prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mkr. Överskottet beror på lägre 
kostnader för vänortskommitténs verksamhet på grund av pandemin. Dels blir det en 
digital vänortskonferens, dels blir det inget fysiskt elevutbyte med Japan eller norden. 
Det kommer dock göras satsning på bokprojekt för ungdomar och det planeras för andra 
digitala aktiviteter.  
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Underlag till budget 2022-2024 

Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 
oförändrad 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. Då det inte finns utrymme för några ökade 
kommunbidrag får eventuella tillkommande eller ökade kostnader hanteras inom den 
totala budgetramen.    
 

Kommunfullmäktige  
Under 2021 görs upphandling av tjänsten för webb-sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden, tjänsten ska även omfatta närvaro- och voteringssystem. Dessutom finns 
det numera lagkrav på textning av de fullmäktigemöten som finns på webben. Det nya 
systemet ska vara igång från och med januari 2022.   
 

Kommunens revisorer 
Utöver fördjupade granskningar kommer man fortsätta att arbeta intensivt med den 
grundläggande granskningen, där revisionen har täta dialogträffar med nämnder och 
styrelser. Revisionen har även uppdateringsmöten med verksamhetsföreträdare kring 
strategiska utvecklingsfrågor inom kommunen. Från och med 2021 revideras 
arbetsordningen för kommunens revisorer, där presidiet kommer bestå utav 3 personer. 
 

Överförmyndaren 
Behovet av ställföreträdare kvarstår trots nya regler om anhörigbehörighet och 
framtidsfullmakt. Under 2020 och 2021 har ett nytt ärendehanteringssystem 
implementerats på överförmyndarkontoret. Syftet med införandet är att ge 
förutsättningar för en effektivare ärendehantering som i förlängningen kan medföra 
minskade personalkostnader. De arvoden som utbetalas till ställföreträdarna är beroende 
av huvudmannens ekonomiska situation.  
 

Vänortskommittén 
Vänortskommitténs arbete är en del i Uddevallas internationella arbete med 
omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och kontaktskapande. För 2022 har 
vänortskommittén ambitionen att förnya och upparbeta kontakterna med North Ayshire 
i Skottland samt Jôhvi i Estland. 
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Kontakterna med Japan utvecklas och budgeten för ungdomsutbyte behöver ökas. För 
ungdomar som deltar i verksamheten betyder det nya kontakter. Det betyder också att 
man får en större förståelse för hur man lever i andra länder och man kan se på sitt eget 
liv och samhälle med nya referenspunkter. Framöver kommer flera jubileer vilket kan 
resultera i ökade kostnader. Eventuellt ökade kostnader får hanteras inom den totala 
ramen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Micaela Fondin 
Kommundirektör Ekonom 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Funktionsbrevlåda ekonomirapportering 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00109  

Hävning av Riktlinjer för Hot och våld  

Sammanfattning 

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i 
arbetsmiljön (AFS 1993:2) förebygga risker för att hot eller våld ska uppstå. Detta 
arbete ska bedrivas utifrån verksamhetens specifika risker.  
Särskilda rutiner skall finnas för säkerhetsarbetet och de skall vara kända av alla 
arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Varje verksamhet skall ha en rutin som 
bygger på en riskbedömning gjord för den specifika verksamheten.  
  
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun är ett styrande dokument som är tänkt 
att ge ett stöd när verksamheterna tar fram sina specifika rutiner. Ett sådant stöd bör 
kunna vara flexibelt utifrån omvärldens förändringar och organisationens behov. 
Arbetet med att förebygga hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som styrs av Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö. 
  
Förslaget innebär att rådande riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun, Dnr: 
2015/322 antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106, upphävs. 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö Dnr: KS 2020/00657 antagen 2020-12-09 § 288, 
kompletteras med verksamhetsspecifika rutiner för att förebygga hot och våld.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 
 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att upphäva riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 
  
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat 2021-03-08 
Ingemar Samuelsson, Paula Berger 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-09 
Annika Thorström 
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Handläggare 

Hr-partner Cecilia Ekström 
Telefon 0522-69 60 03 
cecilia.ekstrom@uddevalla.se 

 

Hävning av Riktlinjer för Hot och våld  

Sammanfattning 

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i 
arbetsmiljön (AFS 1993:2) förebygga risker för att hot eller våld ska uppstå. Detta 
arbete ska bedrivas utifrån verksamhetens specifika risker.  
 
Särskilda rutiner skall finnas för säkerhetsarbetet och de skall vara kända av alla 
arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Varje verksamhet skall ha en rutin som 
bygger på en riskbedömning gjord för den specifika verksamheten.  
 
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun är ett styrande dokument som är tänkt 
att ge ett stöd när verksamheterna tar fram sina specifika rutiner. Ett sådant stöd bör 
kunna vara flexibelt utifrån omvärldens förändringar och organisationens behov. 
 
Arbetet med att förebygga hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som styrs av Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö. 
 
Förslaget innebär att rådande riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun, Dnr: 
2015/322 antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106, upphävs. 
 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö Dnr: KS 2020/00657 antagen 2020-12-09 § 288, 
kompletteras med verksamhetsspecifika rutiner för att förebygga hot och våld.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 
 
 
 
Peter Larsson Cecilia Ekström 
Kommundirektör Hr-partner 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 



UaFS     
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RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD I UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106 
 

Inledning 
Det är viktigt att medarbetare som har sin anställning inom Uddevalla kommun, kan 
vistas i en arbetsmiljö som så långt som möjligt minimerar riskerna för hot, våld och 
andra incidenter. Medarbetarna ska känna sig trygga i sitt arbete och kunna utföra 
sina arbetsuppgifter på ett för verksamheten tillfredsställande sätt. Uddevalla 
kommun som arbetsgivare accepterar inte att någon anställd utsätts för hot eller våld i 
någon form.  
 
Riktlinjernas ramverk 
Riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun är det övergripande dokument som 
gäller för samtliga medarbetare. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ansvar för att utreda de risker för 
hot och våld som kan finnas i arbetet samt vidta åtgärder. Det är viktigt att göra en 
bedömning av risken för hot och våld både på arbetsplatsen i sin helhet och för 
enskilda arbetssituationer. De rutiner och åtgärder som arbetas fram ska komplettera 
detta dokument som bilagor alternativt handlingsplaner. 
 
Uddevalla kommun är inte juridiskt sett arbetsgivare för politikerna. Den politiker 
som utsatts för hot eller våld, ska vända sig till sitt politiska parti för stöd eller 
samtalshjälp. De politiska partierna är välkomna att ta del av rutiner, checklistor eller 
annan information som finns för kommunens medarbetare.  
 
Målsättning 
Uddevalla kommuns målsättning är att:  
 
• så långt det är möjligt förebygga att medarbetare utsätts för hot eller 
våld som är arbetsrelaterat 
 
 • alla medarbetare inkl. inhyrd personal, ska veta var och i vilket sammanhang det 
kan finnas risk för att hotfulla eller våldsamma situationer uppstår 
 
 • alla medarbetare inkl. inhyrd personal ska känna till de rutiner och åtgärder som 
ska vidtas på den enskilda arbetsplatsen vid en hot eller våldsituation 
 
Definition av begrepp 
Våld 
Av en person, tillfogande annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta. Likaså 
ofredande av en annan person genom till exempel knuffar, fasthållande, kastande av 
föremål, och att genom skrik, skällsord eller gester allvarligt kränka någon. 
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Hot om Våld 
En person uppträder hotfullt i tal eller i skrift och framkallar rädsla hos den hotade 
för hans/hennes egen eller annans t ex anhörigs person. 
 
Arbetsskada 
En fysisk eller psykisk skada till följd av en händelse inträffad under arbetets gång. 
 
Tillbud 
En händelse som skulle ha kunnat leda till sjukdom eller olycksfall bland 
medarbetare. Vid tillbud uppkommer aldrig någon personskada. 
 

Ansvar 
Chefer 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöansvaret åligger respektive chef enligt Uddevalla kommuns gällande 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsgivaren ska utreda vilka risker det finns för 
hot och våld, genomföra åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att anställda 
utsätts för hot eller våld samt kontrollera att alla känner till rutinerna. Arbetsgivaren 
ska dessutom se till att det finns erforderlig larmutrustning och att det finns 
fastställda rutiner för hur en situation om hot- eller våldssituation ska hanteras. 
 
Medarbetare 
Medarbetare inom Uddevalla kommun ska vara risk- och säkerhetsmedvetna och 
följa de regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. De ska delta i arbetsplatsträffar 
och rapportera avvikelser/risker samt i dialog med chef delta i erbjudna utbildningar. 
 

Skyddsombud 
Skyddsombudet ska bevaka arbetsmiljön inom sitt skyddsområde men har inte det 
yttersta ansvaret för den. Chefer, medarbetare och skyddsombud ska samverka för att 
skapa en säker och god arbetsmiljö.  
 
HR-enheten 
Genom att kontakta förvaltningens HR-partner kan förvaltning och chefer få 
rådgivning och stöd i arbetsmiljöfrågor. 
 
Säkerhetschef 
Kan ge stöd och rådgivning till förvaltning och chefer i säkerhetsfrågor. Ska alltid 
kontaktas då en händelse har eller kan tänkas komma att påverka säkerheten. 
 
Företagshälsovården 
Kan erbjuda förvaltningarna och cheferna expertkompetens inom 
arbetsmiljöområdet. 
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Förebyggande åtgärder  
Arbetsgivaren ska genom att systematiskt undersöka arbetsmiljön minimera och 
förebygga riskerna för att arbetstagare utsätts för hot och våld. 
Respektive chef ansvarar för: 

medarbetarnas säkerhet, utbildning och beredskap inför eventuella hot eller 
våldssituationer 

att nyanställda, vikarier, timanställda, studerande och inhyrd personal får 
information om eventuella risker, rutiner samt en introduktion till arbetsplatsen 

 att bemanna så att säkerhet kan tillgodoses 

att göra riskanalyser för de arbeten och aktiviteter som medarbetare utför 
eller kommer att utföra 

 att beakta risker vid ensamarbete 

att särskilt beakta de arbetsuppgifter som utförs av minderårig 

 att riskbedömning och vid behov handlingsplan avseende hot och våld görs minst 
en gång per år som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklista finns att 
tillgå i dokumentet ”Rekommendationer och checklistor för personsäkerhet”, se 
intranät. 

 att riskbedömning och vid behov handlingsplan görs vid ny verksamhet, nya 
lokaler eller andra förändringar som kan påverka säkerheten 

 att riskbedömning och handlingsplan behandlas på APT och i samverkansgrupper 
enligt 
gällande samverkansavtal 

 att samtliga tillbud och arbetsskador alltid dokumenteras, rapporteras och utreds 
enligt gällande rutiner, se kommunens intranät 

att en medarbetare som utsatts för en hot- eller våldsituation snabbt får hjälp och 
stöd för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada 
  att kontakta Säkerhetschefen vid allvarlig incident. 
 
 
Vid en akut händelse 
Närmaste chef ska alltid utreda, åtgärda och följa upp händelsen. 
Ingen händelse är den andra helt lik men det finns dock några punkter att tänka på när 
arbetsplatsen utarbetar sin handlingsplan. 
 
 Respektive chef ansvarar för: 

 att en medarbetare som har utsatts för en allvarlig hot eller våldsituation blir 
avlöst från sina arbetsuppgifter samt får det stöd som kan behövas. Nödvändiga 
kontakter tas ex. med anhöriga, sjukvård, Säkerhetschef och företagshälsovård. 



UaFS     
  Blad 4 

 att samla och informera berörda medarbetare om vad som har inträffat 

 att både den drabbade och arbetsgruppen får prata igenom det som har hänt.    
Företagshälsovården kan hjälpa till med akut krisstöd. 

 om någon blivit inblandad i händelsen, såsom besökare tas dessa om hand på 
lämpligt sätt. 
Även i detta fall är det lämpligt att samla berörda personer i ett gemensamt utrymme 
och ge 
den information som finns och ge samtliga en möjlighet att beskriva hur de upplevt 
situationen. 

 att dokumentera, rapportera och utreda händelsen. Rutiner för anmälan av tillbud 
och arbetsskador finns på intranätet. 

 kontakta vid behov Säkerhetschefen och gör en skriftlig anmälan av arbetsskada 
eller allvarlig arbetsskada/ tillbud till Arbetsmiljöverket 

 inför en eventuell rättegång ska arbetstagare ges möjlighet till genomgång av 
rättegångsförfarandet via Kommunjurist eller annan expert. Vid en eventuell 
rättegång bör den drabbade arbetstagaren få sällskap av annan person t ex 
arbetsledare, arbetskamrat eller facklig representant.  

 att vid större olyckor och katastrofer kontakta Uddevalla kommuns POSOM-
grupp (Psykologiskt och Socialt Omhändertagande). Vid behov kan säkerhetschef 
aktivera Uddevalla kommuns interna stödgrupp. 
 
 
Bilagor till Riktlinjer: Hot och våld: 

 
1. Checklista hot och våld 

 
Blankett för riskbedömning o 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (3) 
 

Dokumenttyp:  Riktlinje 
Dnr: KS 2020/00657 
Antagen av:  Beslutsinstans, [tex Kommunfullmäktige] 
Antagen: 2020-12-09 § 288 
Dokumentansvarig:  Arbetsmiljöstrateg, Personalavdelningen, Kommunledningskontoret 
Senast reviderad:  

 

 
 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 

 
Ansvar för arbetsmiljön 
De folkvalda politikerna i kommunen är ytterst ansvarig arbetsgivare, vilket 
inkluderar att skapa en god arbetsmiljö. I praktiken är det tjänstemän som bedriver 
det operativa arbetet. För att det ska bli tydligt vad som förväntas ska en 
uppgiftsfördelning göras. 
 
Alla chefer förväntas driva arbetsmiljöarbetet för att förebygga olyckor och ohälsa 
samt skapa en god arbetsmiljö enligt tilldelad uppgiftsfördelning. 
Alla medarbetare förväntas vara delaktiga i arbetet med att förbättra arbetsmiljön 
samt följa rutiner eller instruktioner för att förebygga olyckor och ohälsa. Om en 
medarbetare upptäcker ett problem i arbetsmiljön ska chefen uppmärksammas och 
en dialog föras om möjliga orsaker och åtgärder.  
  
Vissa medarbetare, exempelvis slöjdlärare, kan bli tilldelad en uppgiftsfördelning 
och förväntas driva arbetsmiljöarbetet inom ett begränsat område.  
 
Skyddsombud är valda ombud för alla medarbetare oavsett facklig tillhörighet, 
gällande arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud och arbetsgivare ska samarbeta i 
arbetsmiljöarbetet. Ett skyddsombud har vissa rättigheter att agera inom 
arbetsmiljöarbetet som andra medarbetare inte har. Elevskyddsombud är elevers 
ombud och ska involveras i arbetsmiljöarbetet på samma sätt. Det är 
arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö. 
 
Samordningsansvar 
När två eller flera verksamheter samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de 
samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Dessutom är var och en av dem 
skyldig att se till att inte deras verksamhet eller anordningar på arbetsstället 
utsätter någon annan som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I Uddevalla kommun arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär 
att det ska vara en del av vår dagliga drift. Arbetsmiljön tas regelbundet upp på 
APT eller personalmöten. Den årliga uppföljningen säkerställer att vi arbetar med 
alla delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Det operativa arbetet med att driva arbetsmiljöarbetet ska tilldelas enligt en 
uppgiftsfördelning. Delaktighet innebär att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas av 
chefer tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Chefer och skyddsombud 
ska ha tillräcklig kompetens om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Medarbetare ska 
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ha tillräcklig kompetens för att i sitt arbete förebygga risker för olyckor och 
ohälsa. 
 
I arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska arbetsmiljömål och riskbedömningar 
göras. Dessa initieras av undersökning av arbetsmiljön, utredning av olycka, 
ohälsa och tillbud, verksamhetsförändringar eller undersökning av särbehandling. 
Åtgärder ska tas fram och läggas i en handlingsplan. Åtgärderna ska sedan följas 
upp för att kontrollera att de har förbättrat arbetsmiljön. 
 

 
 
 
Främjande och förebyggande arbete 
Arbetsmiljön ska förbättras genom att främja en god arbetsmiljö samt förebygga 
risker för olyckor och ohälsa. Stort fokus ska ligga på det främjande perspektivet 
och arbetsmiljömålen ska ha en hälsofrämjande inriktning. 
 
Arbetsmiljön kan delas in i delarna fysiska, digitala, organisatoriska och sociala 
förhållanden. Alla arbetsmiljöförhållanden ska ingå i förbättringsarbetet. Hur de 
olika delarna påverkar varandra är en viktig del av analysarbetet. 
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Arbetsmiljön ska beaktas och riskbedömningar ska göras inför beslut i 
verksamheten, vid upphandling och inköp av inredning, verktyg, utrustning och 
IT-lösningar samt vid nybyggnationer, underhåll av lokal och inhyrning av lokal. 
 
Rehabiliterande arbete 
Närmsta chef ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och följer 
Uddevalla kommuns process för rehabilitering, när en medarbetare har blivit 
sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven. Målet är i första hand att 
medarbetaren ska kunna återgå till ordinarie arbete och anpassningar kan behöva 
göras för att underlätta återgång i arbete, med hänsyn till medarbetarens behov 
och förutsättningar i verksamheten. Om det inte är möjligt med återgång i 
ordinarie arbete avslutas rehabiliteringen. 
 
Medarbetaren ska delta i sin egen rehabilitering, vilket innebär att ge den 
information till arbetsgivaren som behövs i rehabiliteringsarbetet, delta i möten 
och aktivt pröva olika möjligheter att återgå i arbete.  
 
En inkluderande arbetsplats fri från särbehandling  
I Uddevalla kommun arbetar vi för att alla medarbetare ska känna sig välkomna 
och vi bemöter varandra med öppenhet, respekt och professionalitet. Uddevalla 
kommun accepterar inte förekomst av kränkande särbehandling eller trakasserier 
och risker för detta ska förebyggas genom aktiva åtgärder. I de fall då det ändå 
förekommer ska det hanteras skyndsamt samt följas upp.  
 
Dokumentation 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras i tillgängliga IT-system. 
Rutiner ska finnas för att beskriva hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken. 
Rutiner eller instruktioner ska finnas för att beskriva hur medarbetare får den 
kompetens som behövs för att förebygga risker i arbetet samt för att stödja 
medarbetare i det dagliga arbetet att förebygga risker. Rutiner och instruktioner 
ska vara kända bland medarbetarna.  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit 
fram ett reviderat förslag till Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är 
gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. Grunden 
för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal medan personalpolicyn beskriver 
kommunens värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till 
de människor vi möter i arbetet. 
 
Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 
arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 
medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 
till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 
ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 
Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 
ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än högre grad så att 
personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 
 
Personalchefen går igenom personalpolicyn och informerar om att förslaget bör 
kompletteras med Heltidsresan. Ett nytt kompletterat förslag till Personalpolicyn 
kommer att tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Förslaget till Personalpolicyn kompletteras med: 
Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 
utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  
Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta upp 
verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  
Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens stora 
behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 
 
Ordförande framför att Personalpolicyn bör i tillämpliga delar även gälla för de 
kommunala bolagen. 
 

Beslutsunderlag 

MBL protokoll 2021-02-16 
Tjänsteskrivelse revidering av Personalpolicy Uddevalla kommun samt upphävande av 
Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen och checklista 11 
november 2015, § 281 
Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 
Förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta revideringen samt komplettering av Personalpolicy,  
 
att upphäva Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt 
checklista 11 november 2015, § 281, samt 
 
att Personalpolicyn i tillämpliga delar även gäller för de kommunala bolagen. 
  
  
 
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat 2021-03-08 
Ingemar Samuelsson, Paula Berger 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-09 
Annika Thorström 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-15 Dnr KS 2020/00727 

  

 

Handläggare 

Personalchef Sara Gustafsson 
Telefon 0522-69 77 22 
sara.gustafsson@uddevalla.se 

 

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 

hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 

arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit 
fram ett reviderat förslag till Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är 
gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. Grunden 
för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal medan personalpolicyn beskriver 
kommunens värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till 
de människor vi möter i arbetet. 
Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 
arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 
medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 
till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 
ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 
Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 
ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 
personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 
 

Beslutsunderlag 

MBL protokoll 2021-02-16 
Tjänsteskrivelse revidering av Personalpolicy Uddevalla kommun samt upphävande av 
Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen och checklista 11 
november 2015, § 281 
Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 
Förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun, samt  
 
att upphäva Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt 
checklista 11 november 2015, § 281. 
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Kommunledningskontoret 
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2021-02-15 Dnr KS 2020/00727 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Sara Gustafsson 
Kommundirektör Personalchef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunala bolag och stiftelser 
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Personalpolicy för Uddevalla kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2018 § 274 

 

Personalpolicyn är gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom 

Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal 

medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt i 

relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

 

Vi vill att Uddevalla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 

mår väl, är delaktiga och känner stolthet i att utvecklas som individer, i våra roller, 

tillsammans med kommunen.    

 

Vår värdegrund 

Vår värdegrund beskriver hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, 

kommuninvånare och brukare. 

Öppenhet - vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av 

engagemang, tillgänglighet och likvärdighet. 

Respekt - vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt 

och respektfullt bemötande och en likvärdig service.  

Professionalitet - vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av 

professionalitet som bidrar till rättssäkerhet. 

 

Jämställdhet och mångfald 

I Uddevalla ska alla känna sig välkomna, då vi tror på att mångfald, jämställdhet och 

tolerans stimulerar vår utveckling. Alla våra arbetsplatser ska präglas av detta och vi 

ska erbjuda alla samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, 

funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Delaktighet och samverkan 

Medarbetare som får vara delaktiga i att förbättra sin arbetsmiljö, utveckla sin 

verksamhet och sig själva, mår väl och känner engagemang. Delaktigheten 

förverkligar vi tillsammans genom att ha en dialog och samverkan både i vardagen, 

på arbetsplatsträffar, under medarbetarsamtalen samt i våra samverkansgrupper med 

fackliga parter.  

 

Alla medarbetare i Uddevalla kommun har ansvar för att bidra till att verksamheten 

lever upp till de behov och förväntningar kommuninvånarna har på sin kommun. Att 

alla medarbetare är delaktiga och samarbetar med sina kollegor, chefer och 

arbetsledare för en god måluppfyllelse är en självklarhet. 
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Hälsa och arbetsmiljö 

Vi är alla en del av vår arbetsmiljö på vår arbetsplats. Kommunens hälsa- och 

arbetsmiljöarbete ska ge förutsättningar till ett långsiktigt hållbart yrkesliv och 

främja en sund livsstil utifrån ett helhetsperspektiv på friskvård. Inom området hälsa 

fokuserar vi på det hälsofrämjande genom att arbeta med friskfaktorer, behålla och 

utveckla det som redan fungerar bra. Vi arbetar förebyggande genom att undvika 

ohälsa och risker på arbetsplatsen i enlighet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete 

samt arbetar rehabiliterande/efterhjälpande vid sjukdom eller skada.   

En förutsättning för en god arbetsmiljö är säkra och trygga arbetsplatser med tydliga 

uppdrag och mål som följs upp kontinuerligt. 

 

Ledarskap  

Ledarskap inom kommunen har tre dimensioner; att leda sig själv, att leda 

medarbetare och att leda chefer.  

 

Att leda sig själv innebär att du tar ansvar för ditt uppdrag, din personliga utveckling 

samt bidrar till att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet.  

 

Att leda andra medarbetare innebär även att skapa en tillitsfull och säker arbetsmiljö, 

att skapa ett öppet och tillåtande klimat för förändring och utveckling samt att 

utveckla medarbetare genom ansvar, feedback och kunskap.  

 

Att leda chefer innebär dessutom att strategiskt leda och fördela arbetet inom ditt 

verksamhetsområde och skapa rätt förutsättningar för ett gott ledarskap. 

 

Ledarskapet i kommunen utvecklar vi utifrån våra ledarskap och chefsförmågor för 

att inspirera och utveckla de ledare och chefer vi har i organisationen i dag samt 

säkra morgondagens ledare.  

 

Lön 

I kommunen är lön ett långsiktigt och strategiskt styrinstrument för att attrahera, 

utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.  

 

Kommunen arbetar för att minska löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga yrken. 

Kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga osakliga 

löneskillnader ska förekomma. 

 

Grunden för lönesättning är baserat på det ansvar och den svårighetsgrad som yrket 

innehåller, marknaden och den individuella prestationen. Lönen ska stimulera till 

förbättringar av verksamhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyllelse.  

 

Kompetensförsörjningsstrategi 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är utgångspunkten i Uddevalla kommuns 

kompetensförsörjningsstrategi. Detta innebär att vi tar tillvara på alla medarbetares 

kompetenser, ger ett gott bemötande, ett nära ledarskap, erbjuder 
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utvecklingsmöjligheter och investerar i en god arbetsmiljö samt erbjuder goda löne- 

och karriärmöjligheter.  

 

Vi vill erbjuda alla våra medarbetare en heltidsanställning och bygga vår 

organisation utifrån vår värdegrund tillsammans med medarbetare som tar ansvar för 

sin egen och verksamhetens utveckling.  

 

 

Personalpolicyn är baserad på följande dokument: 

Vår värdegrund 

Mångfald och jämställdhetsplan Uddevalla kommun 

Lokala samverkansavtalet 18 

Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för lönebildning 

Bestämmelser för chef och ledarskap  

Heltidsresan 
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RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH 
DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA 
 
Antagna av kommunfullmäktige 11 november 2015, § 281 
(ersätter tidigare regler för hur man hanterar drogfrågor i Uddevalla kommun 2006-
10-09) 
 
Mål 
Uddevalla kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär att 
anställda inte får använda eller vara påverkade av alkohol eller droger på arbetstid. 
Kommunen ska stödja den anställde att bli fri från risk-/missbruk och förhindra 
utslagning p.g.a. missbruk av alkohol och droger. Alkohol – och drogförebyggande 
arbete i kommunen bedrivs systematiskt. 
Syfte 
Syftet med riktlinjen är att den ska: 

• fungera som ett stöd för chefer och medarbetare vid osäkerhet inför alkohol- 
och drogproblem på arbetsplatsen 

• vara en del av organisationens systematiska hälsa- och arbetsmiljöarbete  

• lägga grunden för ett gemensamt förhållningssätt till frågor som rör alkohol 
och droger på arbetsplatsen 

• förhindra spridning och användning av droger bland anställda  

Definition av begrepp 
Alkohol definieras enligt alkohollagen 5 §. Med alkoholdryck avses en dryck med en 
alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Dryck som är alkoholfri eller som har 
en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent benämns lättdryck. 
Droger definieras som beroendeframkallande medel samt hälsofarliga ämnen, t.ex. 
nätdroger, lim, lösningsmedel och andra ämnen som inte är narkotikaklassade, men 
som kan användas i missbrukssyfte. 

Missbruk definieras som ickemedicinsk konsumtion av narkotiska preparat, 
läkemedel och alkohol som har någon slags negativ inverkan. Upprepad användning 
av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter 
på arbetet. 
Medicinskt motiverat bruk av läkemedel. Riktlinjerna utesluter inte medicinskt 
motiverat bruk av läkemedel. Det är dock den enskildes ansvar att i samtal med 
behandlande läkare ta reda på om medicinen har effekter som kan påverka det 
dagliga arbetet på ett oönskat sätt. Om detta är fallet ska närmaste chef underrättas 
för att vid behov kunna erbjuda en tillfällig omplacering eller annan åtgärd. 
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Riskbruk definieras som ett bruk som kan leda till hälsomässiga och sociala 
konsekvenser, men där konsumtionen ännu inte orsakat några somatiska symptom 
och man kan själv göra en förändring. 
Skadligt bruk definieras som ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa 
konsekvenser i sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt både för individ 
och organisation. 
Tobak se kommunens tobakspolicy om tobaksfria arbetsplatser. 
Ansvar/Roller 
Jag som anställd   

• Att alltid vara nykter och drogfri på arbetet 

• Att ha kännedom om innehållet i riktlinje vid missbruk av alkohol och droger  

• Att företräda Uddevalla kommun på ett korrekt sätt 

• Vid missbruksproblem göra något åt sin situation och aktivt delta i 
rehabiliteringsprogram som planeras i syfte att kunna återgå till arbetet och att 
komma ifrån ett missbruk  

 
 
Arbetskamrater 
Det är allas ansvar att påtala för ansvarig chef om någon medarbetare förefaller 
påverkad av alkohol eller droger. Som arbetskamrat märker man ofta först av alla att 
någon har problem. Att inte handla i denna situation är missriktad lojalitet. Alla har 
ansvar att hjälpa och stödja arbetskamrater med alkohol- och drogproblem. 
Chefer 
Varje chef har ett formellt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för alkohol- och 
drogfrågor. Detta innebär: 

• att verka för att arbetsplatser är fria från alkohol och droger 

• säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö 

• en skyldighet att ingripa när en anställd är eller misstänks vara påverkad av 
alkohol eller andra droger 

• att dokumentera och agera enligt riktlinjen 

• att en utredning kring eventuellt missbruk startar  

• att se till att medarbetarna ges kännedom om dessa riktlinjer samt checklista i 
samband med arbetsplatsträffar 

• ett arbetsmiljöansvar för inhyrd personal, dock inget rehabiliteringsansvar  
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• att se till att även inhyrd personal ges kännedom om dessa riktlinjer 

Arbetsgivaren 
Arbetsgivaren Uddevalla kommun ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för 
att kunna hantera situationer som uppstår när medarbetare uppträder påverkad på 
arbetsplatsen och hur missbruk p.g.a. alkohol och droger ska hanteras. 
Arbetsgivaren ska säkerställa att ansvariga chefer får den utbildning och det stöd som 
krävs för att hantera dessa frågor på ett professionellt sätt samt att information om 
kommunens riktlinjer finns tillgängliga för alla medarbetare. Arbetsgivaren ska också 
årligen följa upp dessa riktlinjer med tillhörande checklista. 
Skyddsombud/arbetsplatsombud/facklig företrädare 
Ombudet är en resurs när det gäller att på ett tidigt stadium reagera på och agera vid 
misstanke om missbruk. Ombudet bör också visa omtanke och skapa en attityd bland 
medarbetarna att stödja den som befinner sig i ett missbruk. 
Förenklad händelsekedja 
I bilagd checklista finns beskrivet de delar som kan bli aktuella i denna typ av ärende. 
Kortfattat beskriver checklistan hur rutinerna ser ut avseende: 

1. Misstanke om påverkan 

2. Konstaterad påverkan 

3. Arbetsgivarens utredningsansvar 

4. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

Regelverk vid alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen 
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering 
Uddevalla kommuns bestämmelser för rehabiliteringsarbetet, KS/2009-02-25 § 53 
Uddevalla kommuns bestämmelser vid representation och uppvaktning 
Socialförsäkringsbalken 30-31 kap 10, 11 §§ 
Arbetsrättsliga aspekter av missbruk 
Personlig integritet 
Den personliga integriteten har ett starkt skydd i svensk lagstiftning. Omfattningen av 
den har prövats i domstol och av rättsläget framgår att integriteten för tredje man är 
viktigare. Tredje man måste skyddas och det kan ske på bekostnad av missbrukarens 
personliga integritet. Tredje man är för kommunen elever, vårdtagare, boende, 
allmänheten osv.  
Avstängning enligt AB § 10 mom. 1.  
Om en medarbetare kommer påverkad till arbetet kan det bli aktuellt för 
arbetsgivaren att besluta om att tillfälligt stänga av medarbetaren. HR-enheten ska 
alltid kontaktas innan en avstängning sker. 
Tvångsomplacering 
En medarbetare kan mot sin vilja flyttas till annat arbete eller andra arbetstider. 
Anledningen kan vara att följderna av misskötsamhet p.g.a. missbruk ska bli mindre 
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kännbara. Rätten att beordra missbrukaren till annan anställning gäller inom vissa 
gränser. Kontakta HR-enheten. 
Skriftlig varning enligt AB § 11 mom. 1 och mom. 3 (disciplinåtgärd) 
Skriftlig varning kan meddelas då en medarbetare gör sig skyldig till fel eller 
försummelse i arbetet. För att det ska vara fråga om fel eller försummelse måste 
medarbetaren ha brutit mot regler för hur arbetet ska utföras, ordningen på 
arbetsplatsen eller på annan väg brustit i sina skyldigheter. Utfärdaden av skriftlig 
varning sker i enlighet med gällande delegationsordning och kontakt med HR-
enheten ska alltid tas innan utdelning. 
Lagen om anställningsskydd 
Uppsägning enligt 7 § samt avsked enligt 18 § 
Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, d.v.s. bero på 
arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är 
skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder medarbetaren annat arbete hos sig. 
Arbetsgivaren har alltid att pröva omplaceringsmöjligheter samt då sjukdom 
föreligger fullgöra sin rehabiliteringsskyldighet innan eventuell uppsägning vidtas. 
För avsked krävs att medarbetaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot 
arbetsgivaren. HR-enheten ska alltid kontaktas innan åtgärd inleds.  
Förstärkt anställningsskydd enligt 23 § 

Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund av denna fått särskild 
sysselsättning, ska enligt 23 § LAS få stanna kvar i sitt speciella arbete om det kan 
ske utan allvarlig olägenhet för arbetsgivaren. 

 



Vid misstanke om påverkan av  
alkohol eller droger

Ingrip omedelbart och dokumentera de åtgärder  
du vidtar och motiven till dessa När? Hur/på vilket sätt? Åtgärd

Samtala med medarbetaren och medvetandegör om de 
regler som gäller vid alkohol och drogproblematik. Eftersträva 
att facklig representant deltar vid samtalet. Även HR-partner 
bör finnas med. 

Alkohol- och drogtest

Oavsett hur misstankarna om påverkan av alkohol eller andra droger uppstår, skall de utredas med hjälp av objektiva mätmetoder. Medarbetare ska alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke 
genom alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras antingen via arbetsgivaren, se nedanstående resurspersoner som finns under rubriken ”chefsstöd” eller via företagshälsovården.

Företagshälsovården tillhandahåller drogtest. Testmetoderna ska vara av hög kvalitet och pålitlighet. Medarbetaren ska aldrig lämnas ensam från tiden för samtalet till alkohol- eller drogtestet. 
Om medarbetaren vägrar alkoholtest eller provtagning betraktas medarbetaren som påverkad och ärendet hanteras vidare enligt nedan ”vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger”.

Om testerna visar att medarbetaren inte är påverkad, ska närmaste chef förklara varför testerna gjordes och hänvisa till gällande riktlinjer.

Positivt utslag i alkolås i fordon ska hanteras som misstanke 
om påverkan av alkohol eller droger (som ovan och utredas 
enligt nedan)

Checklista vid alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen
Åtgärderna i checklistan syftar till att kända 
eller misstänkta alkohol- eller drogrelaterade 
problem på ett så tidigt stadium som möjligt 
blir uppmärksammade och att den som drab-
bats snarast erbjuds hjälp och stöd. Chefens 

ansvar är inte att ställa diagnos utan enbart att 
prata med medarbetaren om hans/hennes bete-
endeförändring. 
   Arbetsgivaren är skyldig att ingripa omedel-
bart. Ange datum och tid för dina iakttagelser 

samt vilka åtgärder du vidtagit samt motiven 
till dessa.
   Följande checklista kan vara en hjälp för hur 
du ska agera om en medarbetare misstänks vara 
påverkad på arbetet.  



Vid konstaterad påverkan av alkohol eller droger

Ingrip omedelbart och dokumentera de åtgärder  
du vidtar och motiven till detta När? Hur/på vilket sätt? Åtgärd

Samtala med medarbetaren och medvetandegör om de 
regler som gäller. Eftersträva att facklig representant deltar 
vid samtalet.

När arbetsgivaren genom tester eller genom ett erkännande 
får bekräftat (eller gör bedömningen), att en medarbetare 
är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel, 
ska arbetet omedelbart avbrytas och den påverkade ska 
lämna arbetsplatsen. Detta ska göras på ett lugnt sätt. 

Medarbetaren ska alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke  genom alkohol- eller drogtest. Avstår eller vägrar medarbetaren sådant test, betraktas medarbetaren som påverkad.

Klargör för medarbetaren att kontakt kommer att tas  
nästkommande dag för samtal och åtgärder.

Medarbetare kan tillfälligt stängas av från arbetet enligt AB. 
Medarbetaren ska medvetandegöras om gällande regler. 
Löneavdrag ska ske för frånvarande tid och vid upprepning 
av misskötsamhet utges skriftlig varning enligt AB.

Ordna med säkerställd transport av den påverkade, hem 
alternativt till sjukvårdsinrättning där arbetsgivarens represen-
tant följer med transporten. Agera inte ensam, ta med en 
facklig representant om medarbetaren så önskar.

Kontakta nedanstående resurspersoner som finns under  
rubriken ”chefsstöd”.

Chef tillsammans med företagshälsovård initierar utredning 
och tar ställning till chefshandledning och stöd i utredningen 
via Aleforsstiftelsen.

Checklista vid alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen



Chefsstöd Hur/på vilket sätt?

HR-enhetens HR-partner /förvaltning Nås via växel

Följande personer kan ombesörja utlåning av alkometer samt  
informera och instruera i handhavandet av dessa:

För Socialförvaltningen finns alkometer tillgänglig under kontorstid 

För Barn- och utbildningsförvaltningen finns alkometer tillgänglig under kontorstid 

För övriga förvaltningar finns alkometer tillgänglig på HR-enheten under kontorstid. 

0522-69 70 61/ 69 70 62 /  69 80 11

0522- 69 62 92 / 69 70 10/  69 60 14

0522-69 60 78

Företagshälsovården, Hälsobolaget
Kontaktperson på företagshälsovården är företagssköterska

0771-35 43 30

Aleforsstiftelsen kan ge stöd och handledning i dessa frågor. Företagssköterska i samråd 
med HR-partner kontaktar Aleforsstiftelsens kontaktperson för ev. utredning/handläggning. 
Uddevalla kommun samarbetar med Aleforsstiftelsen, i avtalet ingår kostnadsfri bedömning 
och behandlingsrekommendation. Tänk på att både chef och medarbetare kan få rådgiv-
ning och stöd via Aleforsstiftelsen.

Kontakt via Aleforslinjen, 020-22 12 00

Arbetstagare med missbruksproblem ska alltid erbjudas behandling i någon form (motive-
rande, behandlande, eftervårdande). Behandling och handlingsplan läggs upp i samråd 
med företagshälsovården. Om beroendesjukdom inte kan konstateras hanteras ärendet 
som misskötsamhet där en disciplinär åtgärd övervägs.

Kompassens öppenvårdsmottagning i Uddevalla erbjuder olika former av stöd och be-
handling för bl.a. vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Kompassen erbjuder 
även stöd till anhöriga.

www.uddevalla.se/kompassen

Checklista vid alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen

• Följ upp handlingsplan/överenskommelse 
inom en månad. 

• Krav på förstadagsintyg med anvisad 
läkarkontakt till företagshälsovården kan 
upprättas enligt AB.

• Arbetstagaren är skyldig att medverka i 
sin rehabilitering. Om arbetstagaren inte 
medverkar kan detta leda till att arbetsgi-
varen anses ha fullgjort sin rehabiliterings-
skyldighet.

• Dokumentera allt! Allt dokumenteras 
tydligt i IT- dokumentationssystem för 
rehabilitering. Dokumentationen är av allra 
största betydelse när man hanterar miss-
bruksproblematik, medarbetaren har rätt att 
ta del av aktuell dokumentation. Ansvarig 
chef ska dokumentera och visa på händelser 
som beror på missbruket, medarbetarens 
försämrade arbetsprestation, vilka överens-
kommelser som gjorts, vad chefen har sagt 
och hur chefen agerat osv.

Chefsstöd



 

 

 

 
 

 
 

MBL § 19  
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210216  

 

 

Information kommunövergripande 21-02-16 
Information arbetsgivaren enligt MBL § 19 (bilagor finns i teamsmappen) 
 

 Personalpolicy till PU i mars.  
 Ekonomi- KS resultat, se bilaga, samt planeringsförutsättningar 22-24 
 Löneöversyn 2021, ingen bilaga, muntlig information/ dialog 

 
Lärarförbundet önskar information om arbetet med det sk “80-90-100" 
Lärarförbundet önskar få information om arbetsgivarens hantering av varningar, dvs riktlinjer för 
dokumentation och lagring av dessa. 
  

Frågor/synpunkter från fackliga representanter: Personalpolicy 
Fackförbund Förbundet 

har tagit del 
av 
informationen 
J/N 

Förbundet har tagit del av 
informationen och har 
följande kommentarer  

Anser ni detta är en 
väsentlig 
förändring som ska 
förhandlas J / N 

Kommunal 
 

J Se kommentarer nedan. JA 

Lärarförbundet 
 

J Personalpolicy: 
Skrivningen om att leda sig 
själv vill Lärarförbundet ha 
förtydligande om.  

J 

Lärarnas Riksförbund  Ingen kommentar  
 
 
Kommunals kommentarer till Personalpolicyn: 
Dokumentet innehåller många fina formuleringar och i den bästa av världar låter det fantastiskt. Det 
är ju så här man vill att det ska fungera. 
”I ett tillitsbaserat ledarskap skapas delaktighet och engagemang”, vad står dom orden för hos 
arbetsgivaren? Fungerar det i alla verksamheter? 
För Kommunals medlemmar står dom även för en viss påverkansmöjlighet. Frågor/funderingar som 
vi ofta hör från våra medlemmar handlar om arbetstidens förläggning, planering av dagen.  Frågor 
som våra medlemmar upplever att dom inte alltid har delaktighet i. Ett exempel, hemtjänst som 
styrs av minutschema och den som planerar dagen sitter på ett kontor i ett annat hus. Hur mycket 
delaktighet blir det i det. 



  
 

Kallelse 
Samverkan/arbetsplatsträff 

2 (2) 

datum 

 

 

” Vi förväntar oss att våra medarbetare är duktiga på att samarbeta, är lösningsfokuserade och 
engagerade och bidrar till vår utveckling.” 
Vad kan arbetstagarna förvänta sig av arbetsgivaren? När medarbetare gjort det som förväntats och 
engagerat sig i ex antal år och det börjar kännas i kroppen, ryggen ger sig till känna och axlarna är 
slut. Hur blir arbetstagarna bemötta då? Anpassning brukar vara svåra att få till, rehabprocessens 
väg i praktiken är smal antingen ”är vi inte där i processen” eller ”det ingår inte i våra 
skyldigheter”. Mångas anställningar avslutas. 
Nolltolerans nämnde vi ju på mötet och absolut ska det inte förekomma påverkade arbetstagare på 
våra arbetsplatser. Kunskap om hur länge droger påverka kroppen jämfört med hur länge man kan 
hitta spår av otillåtna ämnen bör beaktas 

Lärarförbundets kommentarer: 
Med höga förväntningar på kompetensutveckling och det livslånga lärandet innebär att 
arbetsgivaren även behöver skapa förutsättningar för detta. 

Arbetsgivarens svar på inkomna frågor  
Arbetsgivaren tackar för inputen.  
Svar: det är inriktningarna vi vill förtydliga i dokumentet som kommer att knyta an till i alla våra 
processer så jag hoppas verkligen att vi kan göra handling av de fina formuleringarna också. 
I Styra, leda coacha lär vi just cheferna hur de utifrån tydliga ramar involverar medarbetarna i 
”huret”.  
  
Vi har ändrat omskrivningen ngt kopplat till droger och alkohol för att förtydliga sjukdomsbilden 
samt förtydligar att AG behöver skapa de rätta förutsättningarna. Tillagt under livslångt lärande. 
 
 
Resultat av förhandlingen 
AG bjuder in till MBL 11 under v.8. 
 
Arbetsgivarrepresentant: 
Sara Gustafsson 
 
Kommunal: 
Annette Frisk 
 
Lärarförbundet: 
Eva Carlsson 
 
Lärarnas riksförbund: 
Gunnar Hermansson 



{ffi:
Protokoll
Somverkon

1(3)

Förvollning

Dotum och tid

Närvorqnde

2021-02-t7

Kommundirektören

2021-02-16, kl. 1 3 :30-1 6:00

För arbetsgivaren: Peter Larsson, kommundirektör, Staffan Lindroos,
förvaltningschef, Roger Granat, socialchef, Paula Nyman,
förvaltningschef, Bengt Adolfsson, ekonomichef, Sara Gustafsson,
personalchef, Ann-Louise Joona, HR-partner, Thore Andersson, IT-strateg
och Pernilla Tarler, chefssekreterare.

För arbetstagarorganisationerna: Bengt Westlund, Vision, Ewa-Lena
Persson, Akademikerförbundet, Elisabet strid, vårdftirburidet, Margareta
Holmström och Lena Gråbelg, DIK

Protokoll fört vid cenlrolq somverkonsgruppen

$ 8 Vol ov juslerore
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Elisabet Strid och Margareta Holmström

$ 9 Genomgång ov föregående möles prolokoll
Det finns inga synpunkter på protokollet från sammanträdet 2021-01-19

$ lO Ärendelision till kommunslyrelsen
Det finns inga frågor på ärendelistan
Peter Larsson informerade att fi'ågan om förstudie för nytt stadshus kommer att läggas till på listari.

$ l1 Arbeismorknodsfrågor
Det finns ingen ny information

$ l2 Ekonomi
Bengt Adolfsson, ekonomichef, presentercde2020 års bokslut som visar på en vinst på 71 miljo'er
Enligt prognosen i oktober skulle vinsten varit på ungeftir 171 miljoner kronol och man besl,tade
attbetala av framtida pensionskostnader av 2020 års resultat för att minska framtida kostnader och
minskade då vinsten f& 2020 rned 100 n-riljoner.

Bengt presenterade även dom verksamhetsmässiga rnålsättningarna som på grund av Covid- l9 inte
har nåtts. Trots god ekonomi har kornmunen då inte uppnått God Ekonomisk hushållning.



Prolokoll
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2021-02-17

Bengt framhöIl vikten av att kommunen bör fundera på hur vi sätter upp målen och om vi kan
revidera dom efter verkligheten.
God Ekonomisk hushållning ska även integreras i Uddevalla koncernen.
Ewa-Lena Persson påpekar att rnålen måste vara mätbara.
Peter Larsson svarar att det ytterst handlal om fulhnäktiges måI. Majoriteten gör, i samband med
mandatperioden start, en strategisk karta. Detta arbetet gör ihop med KLK som arbetar nära
politiken. KLK har tvättat och reducerat antalet rnål och ställt fi'ågan om vad som är ett mål eller
ambition. KLK har även jämforl Uddevallas mål med andra kommuners rnål för att se om dom är
realistiska och påverkbara av kommunen eller endast av andra omständigheter.
Staffan Lindroos påpekar att rnånga av målen är redan lagstiftade. Till exempel lagen orn att alla
elever skall klara gymnasieskolan.

$'13 Arbetsmiljö
Ann-Louise Joona, HR-partner, informerade om vad som är aktuellt enligt SAM-kalendern för'
februari och mars. Verksarnheterna har även februarimånad på sig att fylla i den årliga
uppföljningen. För mars gäller följande:

APT-tema: En genorngång ska göras på APT med temat kränkande särbehandling, trakasseriel samt
personsäkerhet (hot och våld). Material för detta finns i stratsys.

Medarbetarenkät: en enkät har genomförts ftir att undersöka riskerna och förekomsten av kränkande
särbehandling samt hot och våld. Även en uppföljning av medarbetarengagemanget ingår i enkäten.
Resultatet bearbetas genom dialog i arbetsgruppen.

Utifrån vad som framkommer i dialogen ska hälsofrämjande arbetsrniljömål skapas fcjr att stärka en
inkluderande och trygg arbetsplats och åtgärder tas fram for att nå målen. Brister riskbedörns och
ska åtgärdas.

Chefelna har även fått ut en film från iKnow med tema kränkningar, t-rlmen kan visas för
medarbetarna på APT.

HR tar tacksamt emot synpunkter och feedback på innehållet i SAM-kalendern, 2027 är ett "pilot"-
år och kalendern uppdateras löpande.

Sara Gustafsson, personalchef, presenterade arbetet med det nya samvelkansavtalet och vad som
blir annorlunda mot det tidigare avtalet. Ett exempel på det är att det ska vara ett ökat fokus på
dialog ftjr ett ökat engagemang och ökad delaktighet. Därefter inledde Sara workshop kring
samverkansavtalet för ökad medarbetarinflytande och man diskuterade bland annat strukturer på
mötet och vilka fi'ågor är viktigast. Mötet beslutade att fi'ågorna om APT och mallarna tas upp på
nästa CSG.
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$ l4 Informolion
Thore Andersson IT-strateg, inforrnerade om digital signering. Fortsatt diskussion om detta skall
ske på nästa CSG.

$ 15 Frågor onmäls
Löneöversynen2027 blir framflyttad en månad, ny lön betalas ut i maj. Förseningen beror bl.a. på
det höga tryck som finns inom verksamheterna kopplat till pandemin.

Sara Gustafsson infonnerar om att den reviderade Personalpolicyn kommer upp på PU i mars. Input
på dokumentet behöver vara inne denna vecka.

Pernilla Tarler, sekreterare
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Peter Larsson, ordförande Elisabet Strid, justerare

//,/;
Margareta Holmström, j usterare
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REVIDERAT FÖRSLAG: 2021-03-08 
 
Personalpolicy Uddevalla kommun 
Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra 

arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Dessa värderingar är 

gemensamma för alla förvaltningar i Uddevalla kommun såväl som de 

kommunala bolagen. Personalpolicyn ska vara väl känd bland medarbetare och 

politiker. 

Vår personalpolicy är gemensam för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. 

Policyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt i de processer som 

berör dig som medarbetare medan grunden för anställningsförhållandet regleras 

i lagar och avtal. 

 
 

 “Uddevalla - hjärtat i Bohuslän där liv, lust och läge ger livskvalitet”  

Uddevalla kommuns vision är att medborgare och medarbetare ska må bra, 

vara stolta, ha framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. 

Vi tror att mångfald och jämställdhet bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle 

ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.  

 

 

Vår värdegrund- i mötet med medborgarna och varandra 

Vi brukar prata om “ÖRP’en”- som är förkortningen på den kultur som vi vill ska 

genomsyra all vår verksamhet. ÖRP står för öppenhet, respekt och 

professionalitet, där vi behandlar alla lika och ger ett gott bemötande som 

kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet.  

 

 

Vårt aktiva medarbetarskap- att leda sig själv 

Grunden i det vi kallar ett aktivt medarbetarskap, är att leda sig själv. Det innebär 

att du använder dina kunskaper och utvecklar både dig själv och verksamheten. 

Vi förväntar oss att du som medarbetare är duktig på att samarbeta, är 

lösningsfokuserad, engagerad och bidrar till vår utveckling.  

 

Som medarbetare hos oss ger du god samhällsservice till våra medborgare och 

är med och utvecklar Uddevalla kommun med liv och lust. 

 

 

Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 

utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  

Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta 

upp verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  

Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens 

stora behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 
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Vårt tillitsbaserade ledarskap- genom att styra, leda och coacha 

I rollen som ledare värdesätter vi att du inspirerar och motiverar andra genom att 

du är tydlig samt en god förebild och kommunikativ dialogledare. I ett 

tillitsbaserat ledarskap skapas delaktighet och engagemang. Ett tillitsbaserat 

ledarskap baseras på öppenhet, respekt och professionalitet vilket innebär en 

konstruktiv feedback-kultur, delegering av arbetsuppgifter och att nå 

verksamhetens mål.  

  

Som chef är du arbetsgivarens representant vilket innebär att du tar ansvar för 

personal, ekonomi och arbetsmiljö inom din verksamhet. 

 

Vårt aktiva medarbetarskap och tillitsbaserade ledarskap beskrivs i våra 

kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Kriterierna ligger 

till grund för rekrytering, medarbetarutveckling och lönekriterier. 

 

 

Hälsa och arbetsmiljö - för ett hållbart arbetsliv 

Vi vill vi förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart 

arbetsliv. Därför arbetar vi systematiskt och rättssäkert med fokus på en 

hälsofrämjande arbetsmiljö fri från arbetsskador.  Vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete är en naturlig del av verksamheten och bedrivs både kort- och 

långsiktigt för att främja hälsa samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

 

Det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet sker tidigt med väl avvägda insatser, 

vår rehabiliteringsprocess ska vara tydlig och väl känd för berörda medarbetare 

och chefer.  

Genom samverkan utvecklar vi förtroendefulla relationer och fattar kloka beslut 

tillsammans med våra fackliga parter. 

 

Jämställdhet och mångfald - en självklarhet 

Alla våra arbetsplatser präglas av inkludering och vi erbjuder alla medarbetare 

samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi accepterar inte kränkande 

särbehandling eller trakasserier. 

  

 

Nolltolerans mot alkohol och droger 

Vi accepterar inte att någon medarbetare är påverkad av alkohol eller droger 

på arbetsplatsen och det bjuds inte på alkohol vid tillställningar som Uddevalla 

kommun arrangerar.  

En medarbetare som har ett konstaterat beroende av sjukdomskaraktär relaterat 

till alkohol, har rätt till arbetslivsinriktad rehabilitering enligt vår 

rehabiliteringsprocess.  

 

Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 

utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta 

upp verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon. 
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Lön - jämställd och baserad på prestation  

Grunden för vår lönesättning baseras på det ansvar och den svårighetsgrad som 

yrket innehåller, marknadsläget och den individuell prestationen. Lönen är ett 

styrmedel som ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 

produktivitet och kvalitet. Det är därför viktigt att lönen sätts individuellt och 

differentierat för att också avspegla hur väl uppsatta mål har nåtts. Inga osakliga 

löneskillnader ska förekomma vare sig inom eller mellan likvärdiga, manliga och 

kvinnliga, yrkesgrupper.  

 

 

Våra förmåner - med fokus på det hälsofrämjande  

För att kunna bidra till ett hållbart arbetsliv erbjuder Uddevalla kommun dig som 

medarbetare personalförmåner med ett hälsofrämjande fokus. Dessa förmåner 

ska ge dig förutsättningar att leva hälsosamt och få ett långt och hållbart 

arbetsliv.  

 

 

Vill du veta mer om våra personalpolitiska riktlinjer och bestämmelser?  

Då är du välkommen att ta del av följande dokument i vår författningssamling:  

Vår värdegrund 

Riktlinjer hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för lönebildning i Uddevalla kommun 

Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap  
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 
 

 

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med 

Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskola i Hälle, 
kallad Hälle 2. Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 
plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen ska beräknas. Samtliga 
kostnader ska multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 
hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är 2023-06-01 - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om inte avtalet 
sägs upp. Uppsägningstiden är 12 månader. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst. 
 
Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  
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Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23. 
Hyreskontrakt. 
Hyreskontrakt bilaga 1, Särskilda bestämmelser. 
Hyreskontrakt bilaga 2, Ritningar. 
Hyreskontrakt bilaga 3 Gränsdragningslista. 
Hyreskontrakt bilaga 4 Gränsdragningslista SBA. 
Hyreskontrakt bilaga 5, Projektgenomförande – Nybyggnad. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5, 
 
att Cecilia Friberg ersätter Anders Knutsson som kommunens ombud. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Maria Jacobsson 
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hemsö fastighets AB 
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Handläggare 

Strateg stadsutveckling Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 

kommundirektören om kommunens förvärv och försäljning av 

mark 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark.  
 
Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 
kommun. 
 
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 
fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga 
markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj.  
Det saknas övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens 
inom kommunledningskontoret.   
Kommundirektören föreslår två åtgärder med anledning av rapporten. Dels att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och årligen fastställa en plan över 
kommunens långsiktiga markbehov som ska vara styrande för verkställande nämnder 
och förvaltningar. Dels föreslås att ansvaret för beslut om försäljning av kommunal 
mark överförs till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18. 
Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark 
i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM). 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram samt årligen fastställa en plan för 
kommunens långsiktiga markbehov som ska utgöra en beställning till ansvariga 
nämnder, 
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att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till förändring av 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
innebärande att kommunstyrelsen ska vara ansvarig för överlåtande av kommunal mark. 
 
att förklara kommunfullmäktiges uppdrag till kommundirektören, att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark, avslutat. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark.  

Utredningsrapport ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende 
förvärv och försäljning av mark i Uddevalla kommun. 

Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 
kommun. 
 
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 
fokusområden:  

 Det saknas en helhetsbild över kommunens markbehov, 
 Oklarhet i processen avseende köp/sälj, t.ex. när ett köp av fastighet går via 

investeringsplan eller via direkt köp (inom budget), 
 Gränsdragning mellan förtroendevalda och anställda är oklar, det saknas 

övergripande struktur och gränsdragning, t.ex. genom en fastighetspolicy 
 Den strategiska avdelningen för hållbar tillväxt saknar idag fullgod 

markkompetens och det saknas en strategisk markförvaltning hos 
kommunstyrelsen som ansvarar för området 

Av utredningen framgår också att det finns en viss otydlighet avseende processer för 
transaktioner och hantering av mark ur ett strategiskt perspektiv där bl.a. 
gränsdragningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bedöms vara 
definierad på ett för övergripande plan i reglementena. Gränsdragning mellan 
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen är ännu mindre tydligt 
definierad. Samhällsbyggnadsprocessen är generell och saknar ett antal steg i processen 
som skulle hjälpa till att definiera behovet av strategisk mark/fastighet. Mellan 
översiktsplan och genomförandeplan saknas ett steg där markbehovet definieras och där 
samtliga styrande planer vävs ihop till en strategisk helhetsplan för mark/fastighet. 
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Kommunledningskontorets analys utifrån rapportens slutsatser 

Kommunledningskontoret delar i stort utredningens slutsatser. Bedömningen är att 
åtgärderna utifrån rapporten ska prioriteras så att det ger effekt på den övergripande 
strategisk styrningen av markfrågorna och så att kommunstyrelsen i större utsträckning 
kan ta sitt ansvar för att upprätthålla en god markberedskap. Detta bedöms uppnås 
effektivast genom att dels upprätta en markplan, dels överföra vissa uppgifter från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket utvecklas nedan.  
 
Övriga förslag i rapporten såsom framtagande av styrdokument för uppgiftsfördelning 
avseende mark samt dimensionering av förvaltningsresurser får tas ställning till i ett 
nästa steg respektive i andra sammanhang. Likaså processens innehåll i detalj och 
eventuella behov av förändringar i förprövningsprocessen och hantering av markaffärer 
i områden som inte pekas ut i markplanen. 

Nuvarande ansvarsfördelning enligt reglemente för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för:  
 
- bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, näringslivsutveckling, VA- 
plan, kollektivtrafik, lokalförsörjningsplan mm,  
 
Kommunstyrelsen ska besluta om: 
- omprövning av tidplaner för åtgärder inom av fullmäktige fastställd verksamhetsplan 
för samhällsbyggnad, samt besluta om planbesked och markanvisning.  
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  
-den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,  
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska 
- verkställa förvärv och försäljning av fastigheter samt upplåtelse med tomträtt om inte 
annat organ ålagts dessa uppgifter,  
- genomföra exploateringen av mark för bostäder och andra verksamheter i den mån 
uppgiften ej åvilar annan,  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om: 
 
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel och upplåtelse av tomträtt upp till 
ett värde av 100 basbelopp samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen 
överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål,  
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- för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där 
förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan i vad avser mark 
för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till 
kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. 

Förslag till ändrad ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden 

I syfte att underlätta strategiska överväganden vid markaffärer föreslås att 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ändras 
på så sätt att kommunstyrelsen övertar beslutanderätten vid affärer som innebär 
överlåtande av kommunägd mark.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är att det t.ex. inte är möjligt att på ett tydligt 
sätt dela upp beslutanderätt mellan nämnder baserat på vad som är strategisk mark eller 
ej, alternativt en uppdelning baserad på beloppsgränser. En bedömning skulle i så fall 
behöva göras från fall till fall då även markaffärer som till yta och köpeskilling är små 
kan visa sig ha stor strategisk betydelse. Därför är förslaget att samtliga försäljningar 
ska beslutas av kommunstyrelsen. 
 
En beloppsgräns för kommunstyrelsens beslutanderätt bör införas. Kommunallagens 
regler om ärenden av principiell beskaffenhet och annars större vikt säkerställer även 
fortsatt att viktiga markärenden underställd kommunfullmäktige, oavsett 
beloppsgränser. 
 
Delegationen till samhällsbyggnadsnämnden avseende förvärv av mark föreslås kvarstå, 
dock ska kommunstyrelsen alltid ha rätt att initiera markaffärer som ligger utanför 
markplan och där kommunen har ett tydligt strategiskt intresse. Markplanen (se nedan), 
ska vara det grundläggande dokument som styr i den riktning att kommunen löpande 
kan ha en god markberedskap och bidra till ökad styrning mot strategiska förvärv, 
utöver det som sagts ovan. 
 
Ett mer detaljerat förslag tas fram som baseras på en genomgång av samtliga i 
reglementes uppräknade fastighetstransaktioner. Även andra konsekvenser får belysas, 
t.ex. hantering av delegationer mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden ska tillställas förslaget i ett formellt 
remissförfarande. 

Införande av en markplan 

Utredningen visar på behovet att införa en plan som beskriver kommunens markbehov 
och pekar ut områden för framtida exploatering. Markplanen ska i processen befinna sig 
huvudsakligen mellan översiktsplan (ÖP)/fördjupad översiktsplan (FÖP) och 
genomförandeplanen. 
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Planen föreslås följa motsvarande process och beslutsnivåer som genomförandeplanen, 
dvs att den årligen ska uppdateras och sedan fastställas av kommunstyrelsen och utgör 
därefter en beställning till verkställande nämnd/förvaltning. 
 
Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och årligen 
fastställa en sådan markplan.  
 
Det bör övervägas att för in ansvaret för markplanen i kommunstyrelsens reglemente 
som ett förtydligande av kommunstyrelsens ledningsfunktion avseende markberedskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg stadsutveckling 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommundirektören 
Strateg stadsutveckling 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 
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  Inledning 

 Bakgrund 
Uddevalla kommun är i en expansiv fas. Kommunen har en stor investeringsportfölj avseende 
samhällsfastigheter och stadsutveckling. Kommunen har en relativt hög och stabil tillväxt avseende 
såväl invånare som företag. Tillgång på mark för såväl bostadsplanering, attraktiv stadsutveckling samt 
verksamhetsändamål är centralt för kommunens ambitioner om utveckling. Viktigt är effektiva 
beslutsprocesser och en organisation inom kommunen som har holistiska perspektiv på utvecklingen 
och på bästa sätt möter och tillvaratar angränsande utvecklingsprocesser och strategier, såsom 
näringslivsutveckling, översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi, investeringsprocess, miljö, vatten 
och energi. 
 
Kommunstyrelsen har med anledning av ovanstående gett kommundirektören i uppdrag att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska principer/reglemente inom kommunen avseende förvärv och 
försäljning av mark/fastighet. 

 Projektgrupp 
Arbetet har utförts av Norem AB på uppdrag av Kommunledningskontoret. 
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 Nuläge 
Utredningen har i syfte att sammanställa en bild över nuläget i kommunen avseende transaktioner av 
fastigheter och samhällsutveckling, utfört fyra intervjuer med utvalda kandidater. Detta har utförts 
parallellt med en inventering av dokumenten nedan; 
 

• Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 
• Samhällsstrategi 
• Förprövningsprocess  
• Översiktsplan 
• Förstudie om roller 
• Slutrapport; Plan- och exploateringsprocessen  

 Intervjuer 
Utifrån intervjuerna har ett antal huvudsakliga punkter identifierats som fokusområden; 
 

• Den strategiska samhällsplaneringsavdelningen saknar fullgod markkompetens 
o Det saknas en strategisk markförvaltning hos KS som ansvarar för området 

• Det saknas en helhetsbild över kommunens markbehov 
o Mark- och exploateringsplan (MEXP) som ett resultat av Översiktsplan (ÖP), 

Bostadsförsörjningsplan (BFP), Lokalförsörjningsplan (LFP), Etableringsplan etc. 
• Oklarhet i processen avseende köp/sälj 

o Ex: Oklart när ett köp av fastighet går via investeringsplan eller direkt köp (inom budget) 
• Gränsdragning mellan politik och tjänstemän är oklar 

o Saknas övergripande struktur och gränsdragning genom ex en fastighetspolicy 
 

Slutsatsen visar på en viss otydlighet genom organisationen avseende processer för transaktioner och 
hantering av mark ur ett strategiskt perspektiv. 
 

 Dokumentation 
Genom analys av dokumentationen följande punkter identifierats som fokusområden för fortsatt 
utveckling; 
 

o Gränsdragningen mellan KS och SBN är definierad på ett övergripande plan i 
reglementen 

▪ Gränsdragning mellan KLK och SBF är dock inte lika tydlig definierad 
 

o Samhällsbyggnadsprocessen är generell och saknar ett antal steg som hjälper definiera 
behovet av mark 

▪ Översiktsplan bearbetas i enlighet med Samhällsbyggnadsstrategin för att 
producera en Genomförandeplan 

▪ Mellan Översiktsplan och Genomförandeplan saknas ett steg där markbehovet 
definieras och där samtliga styrande planer vävs ihop till en helhetsplan 

 
Slutsatsen visar på förbättringspotential avseende arbetet med mark ur ett helhetsperspektiv där 
kommunens totala markbehov identifieras, definieras och kopplas till stadsutvecklingsområden. 
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 Problembeskrivning 
Sammanfattningsvis har ett antal områden identifierats för utveckling; 
 

• Intervjuerna och vår tolkning av dokumenten är överensstämmande: 
o Saknas helhetsgrepp om behov av mark 
o Saknas tydlig process för köp/sälj 
o Gränsdragningen mellan politik och tjänstemän går att förtydliga 

 
• Utifrån punkterna ovan bör följande områden utvecklas: 

o Process som visar var markbehovet ska identifieras 
o Process som visar beslutsvägar som krävs för verkställande av köp/sälj  
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 Processer 
Processen som kommer att presenteras i detta kapitel är Norems tolkning av problematiken i 
Uddevalla kommun, med förslag på hur en utveckling skulle kunna se ut. 

 Samhällsbyggnadsprocessen i perspektivet mark och transaktion 
Bilden nedan visar en sammansatt process över den övergripande samhällsbyggnadsprocessen (med 
fokus på planering). De gråa figurerna (MEXP och Transaktionsprocessen) är sådant som idag saknas 
eller som saknar en tydlig definiering och förankring. 
 
Noterbart här är att det idag saknas en plan för kommunens markbehov (här kallat MEXP= Mark- och 
exploateringsplan) samt en fastställd process för transaktion, med fokus på beslutsvägar, 
ansvarsområden och generell process från förfrågan till verkställande. 
 
Processen nedan har som syfte att visa var markbehovet bör identifieras och fastställas samt var 
transaktionsprocessen bör starta och visa på att det är en parallell process till övriga 
samhällsbyggnadsprocessen. 
 
 

 
 
Huvudfaktorer i samhällsbyggnadsprocessen: 
 

• Tillkommande plan “Mark- och exploateringsplan” (MEXP) som sammanställer markbehovet 
identifierat utifrån övriga styrande planer som t.ex. översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, 
lokalförsörjningsplaner, bostadsförsörjningsplaner och etableringsplaner. 

 
• Mark- och exploateringsplanen används sedan för att framställa genomförandeplanen 

(definiera projekt inom utvecklingsområden från översiktsplan etc.). Utifrån den utökade (MEXP 
+Genomförandeplan) Genomförandeplanen kan sedan markbehovet inom varje projekt eller 
område definieras utifrån behovet av att köpa eller sälja fastigheter. 
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 Transaktionsprocessen 
Processen nedan är en närbild på den transaktionsprocess som pågår parallellt med den övriga 
samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Processen syfte är att visa på uppdelningen av politiker (kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelse respektive samhällsbyggnadsnämnd) och tjänstemannaorganisationen 
(Kommunledningskontoret respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen). 
 
Processen visar hur kommunen kan gå tillväga från det att en Mark -och exploateringsplan är beslutad 
till att en beställning utförs. 
 

 
 
Huvudsakliga faktorer i transaktionsprocessen beskrivs nedan. 
 
Krav för att processen ska kunna fungera med rätt förutsättningar: 

• Av KF beslutad MEXplan som pekar ut områden (program) för framtida exploatering 
baserat på ÖP, FÖP, LFP, BFP 

 
• Av KF beslutad övergripande policy för köp/sälj av fastigheter (kan ingå i en 

fastighetspolicy eller vara ett separat dokument), bör innehålla, mandat, process, krav, 
definitioner, leveranser och beslutsmoment 

  
• Huvudsaklig ansvarsfördelning i processen: 

• Strategisk nivå: KLK leder arbetet med att fastställa att beställningar som görs mot 
SBF är i enlighet med kommunens övergripande mål, policy, planer etc. 

• Taktisk nivå: SBF arbetar fram utförande som definieras i ett beställningsunderlag och 
gör en bedömning avseende sin kapacitet att utföra  

• Operativ nivå: Verkställande av planerna som utförs av SBF baserat på beställning 
från KLK 
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 Beslutsprocessen 
Beslutsprocessen syfte är att förtydliga processen där en förfrågan eller ett prospekt bearbetas enlig 
processen nedan för att säkerställa korrekt hantering. Processen endan visar på två spår; Ett köp- och 
ett säljspår med vidare nivåer avseende om förfrågan eller prospektet är i enlighet med 
översiktsplanen. Vidare säkerställer processen att rätt beslut tas avseende verkställande. I vissa fall där 
fastigheten som avses är av strategisk karaktär utanför en befintlig beställning, krävs beslut av 
kommunfullmäktige (eller kommunstyrelsen genom delegation) då det klassas som en principiell fråga. 
 
Likadant testas förfrågan mot befintliga beställning som utförts i processen innan. Om objektet inte 
ingår i en beställning krävs ett beslut av kommunstyrelsen och eventuellt planeras köpet in som en 
framtida investering genom en investeringsplan. 
 
Processen syftar till att skapa en flexibilitet avseende källa på förfrågan, dvs om det dyker upp 
prospekt som är av intresse för kommunen men som inte har bearbetats i någon plan eller beställning, 
så finns fortfarande möjligheten att hantera prospektet i enlighet med denna process. 
 

 
Huvudsakliga frågor att beakta i processen; 

• Är förfrågan/prospektet inarbetat i något område identifierat i Öpn? I enlighet med 
Genomförandeplanen. 

• Är fastigheten av strategisk karaktär? 
• Är förfrågan/prospektet innan för en beställning från KS/KLK? 
• Är förfrågan inom mandat för verksamheten att verkställa köp eller sälj? 
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 Principer 

 Organisatorisk ansvarsfördelning 
Tabellen nedan visar ett förslag på övergripande gränsdragningar gällande köp och sälj av fastigheter. 
 

Kommunfullmäktige • tar beslut om planer, policy, riktlinjer etc. 
 

• tar beslut om frågor av principiell karaktär; ex sälja strategiska 
fastigheter som inte ingår i något program identifierat genom 
ÖP. Detta delegeras i vissa fall till KS. 

Kommunstyrelsen • ansvarar för att säkerställa kommunövergripande planer, 
policy, riktlinjer, ramar etc. 
 

• tar beslut om investeringar i fastigheter som ska behandlas i 
en investeringsplan 

Samhällsbyggnadsnämnden • beslutar om vilka förslag på beställningar för nämndens 
förvaltning, som ska föreslås för beslut hos Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret • ansvarar för strategisk samhällsplanering inklusive strategisk 
markförsörjning 

 
• bereder beställningar inom vilka verkställande parter (SBF) får 

fritt agera avseende sälja/köpa fastigheter 
 
• ansvarar för att säkerställa att samtliga transaktioner i 

genomgår en bedömning avseende fastigheternas värde för 
kommunen som helhet 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

• bereder förslag till beställningar som baserar på identifierade 
markbehov utifrån styrande planer 

 

• planerar och utför transaktioner med självständigt agerande 
utifrån; inom beställningens omfattning, beslut transaktion av 
enskilda fastigheter utanför ramar om kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige 

 
Avseende Samhällsbyggnadsnämndens yttranden innan beslut så bör Samhällsbyggnadsnämndens 
insikter beaktas. Detta gäller t.ex. insikter om vilka fastigheter som direkt berörs av olika projekt utifrån 
samtliga samhällsplaneringsaspekter. 
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 Process och beslut 
Hela denna process sker innan exploatörer bjuds in för förfrågan om markanvisning eller liknande. 
Detta för att kommunen ska ha en tydlig bild för sig vad de ska sälja/köpa för exploatering innan 
förslagen kommer in. 
 
Krav: 

• Av KF beslutad MEXplan som pekar ut områden (program) för framtida exploatering baserat på 
ÖP, FÖP, LFP, BFP 

• Av KF beslutad övergripande policy för köp/sälj av fastigheter (kan ingå i en fastighetspolicy 
eller vara ett separat dokument), bör innehålla, mandat, process, krav, definitioner, leveranser 
och beslutsmoment 

 
Förfrågan som inkommer parallellt med denna process behandlas i enlighet med 
förprövningsprocessen för att pröva förhållning mot kommunens mål, krav och planer. Om 
förprövningen godkänns kan ett sälj eller köp initieras. Här blir det då inte en beställning från KLK utan 
istället hanteras det beroende på omfattning;  
 

• Om köpeskillingen ligger inom gränsvärden kan SBF verkställa utan beslut från KS 
• Om köpeskillingen överstiger gränsvärden, krävs beslut från KS eller KLK beroende på 

omfattning 
 

Syftet med denna parallella process är att behålla en viss flexibilitet men ändå beakta korrekt 
förhållning avseende delegation, ansvarsområden och mandat. 
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 Angränsande aspekter  
 
För att processerna ovan ska fungera som tänkt och ha rätt förutsättningar krävs ett antal ändringar 
avseende organisation och styrande dokument.  
 

• Mark- och exploateringsplan som verktyg för att fastställa brutto markbehov  
o Som ett resultat av Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan, Lokalförsörjningsplan, 

Bostadsförsörjningsplan, Etableringsplan etc. 
o Netto markbehov identifieras i samband med genomförandeplan 

 

• Markompetens inom Kommunledningskontoret för att säkerställa fullgod organisation och rätt 
kompetenser 

o Ex genom markstrateg  
 

• Fastighetspolicy (eller liknande) som tydlig visar på gränsdragning mellan 
tjänstemannaorganisationen och politisk organisation samt mellan enheter inom 
tjänstemannaorganisationen; 

o KF/KS/SBN,  
o KLK/SBF,  
o KS/KLK,  
o SBF/SBN  

• I stort ska fastighetspolicyn fastställa principerna, processer och organisatorisk fördelning 
(exempelvis som de föreslagna i kapitlen ovan) 
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2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KS 2020/00312  

Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 
planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 
förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 
planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 
historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  
  
Ansvaret för planbesked och markanvisningar flyttades 2015-01-14 till 
kommunstyrelsen därför att denna har ett övergripande ansvar för bl.a. 
översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi med genomförandeplan, vatten och 
avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, 
kollektivtrafik och lokalförsörjningsplan. Styrelsen har också ansvar för att leda 
energiplaneringen och för det strategiska miljöarbetet. Genom att samla 
verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans tillförsäkras en 
helhetssyn på flera viktiga perspektiv i samhällsplaneringen. 
  
Planbesked och markanvisningar är beslut som ofta ger stora konsekvenser för många 
av kommunstyrelsens ansvarsområden ovan, inte minst för kommunens ekonomi men 
också för kommunens utveckling ur hållbarhetsperspektiven i övrigt. Det är därför av 
största vikt att en bedömning görs utifrån samtliga områden som påverkas av beslutet. 
Verktyget för detta är den s.k. förprövningsmodellen som systematiskt tillämpas av 
kommunstyrelsen och i vilken samtliga nämnder och berörda bolag deltar.  
  
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bör vara den instans 
som ansvarar för och fattar de strategisk avgörande besluten om samhällsutveckling. 
Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 
respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och ska inte heller åläggas att 
göra bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar 
och rollfördelning för olika beslut ska istället återspegla det kompetensområde 
respektive styrelse eller nämnd besitter.  
 
För att ge processen en bredare politisk förankring kan det vara motiverat att införa ett 
remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärenden 
om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att det finns områden inom 
samhällsbyggnadsområdet som idag kan behöva förtydligas och möjligen förändras 
avseende ansvar. Ett sådant är köp och försäljning av mark där ansvaret kan upplevas 
som oklart, samt utredning av exploateringsverksamhetens redovisningsmodell. Ett 
annat område är förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område vilket idag  
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Forts.§ 178 
 
ligger inom samhällsbyggnadsnämnden. Dessa beslut kan ibland få stora effekter på 
samhällsplaneringen och kan därför behöva ges ett fördjupat beslutsunderlag.  
 
Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att utreda dessa områden och 
eventuellt identifiera ytterligare utredningsbehov inom området.    
 
Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 226 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 202. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30.  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-13. 
 
Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens två första beslutssatser och finner 
kommunfullmäktige bifalla dem. Ordförande ställer därefter proposition på 
kommunstyrelsens tredje beslutssats mot Christer Hasslebäcks (UP) m.fl. 
ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lämna samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring av ansvar för planbesked 
och markanvisningar utan åtgärd,  
  
att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig i ärenden 
om markanvisningar och planbesked innan beslut fattas, 
  
att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska 
förändringar som förtydligar kommunens förvärv och försäljning av mark. 
  
Reservation 
Uddevallapartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 178 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-09-14 
Elving Andersson (C), Jan-Olof Andersson (S) och Christer Hasslebäck (UP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-09-15 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Avdelningschef för hållbar tillväxt  
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Handläggare 

Anders Brunberg, Chef för Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Järnvägskorridor/transportkorridor Skagerrak 

Sammanfattning 

Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 2018 utifrån det 
turistiska utvecklingsarbetet för ett "Enat Bohuslän".  
Bohusbanans möjlighet till dubbelspår, inom ramen för Västra Götaland och 
Trafikverkets planering, ligger minst 20–30 år bort i tiden och då endast med 
dubbelspår till Uddevalla. Norra Bohusbanan har ej längre riksintresse, vilket 
Trafikverket beslutade om 2019.  
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg 
E6 och en otydligt långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland cirka år 2045.  
En helhet för fastställande av en transportkorridor önskas inom EU, frågan löst innan 
2030. En i Bohuslän kommungemensam konsekvensprocess under 2019–2020, ledde 
till en beslutad avsiktsförklaring mellan kommunerna 2020, där helheten med 
transportkorridoren skall prioriteras.  
  
I avsiktsförklaringen finns följande delbeslut: 

 Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige  
 Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo. 

 
Då utredningarna för Skagerrakkorridoren behöver gå in i nästa skede, med fördjupade 
studier och dialog med Länsstyrelsen, så blir nästa steg i arbetet att identifiera 
sträckningen i detalj för banan samt placering av stationer inom respektive kommun.  
En Järnvägskorridor mellan Oslo och Göteborg beskrivs som ett sammanhang.  
Tre norska kommuner har hittills beslutat att ingå i järnvägskorridoren, dessa är Halden, 
Sarpsborg och Indre Östfold. Den fjärde tillfrågade norska kommunen Nordre Follo, 
antas ta ett positivt beslut i dagarna. 
 
Denna grov skissade korridor finns i kommande översiktsplan och just 
järnvägskorridoren behöver ett initialt beslut för att kommunernas samverkansplattform 
Skagerrakkorridoren, kan starta en miljökonsekvensbedömning tillsammans med 
Länsstyrelsen. 
Korridoren blir efter länsstyrelseprocess och detaljplanering, ett 
Kommunfullmäktigebeslut.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021- 03 10  
KF utdrag 2020-04-08 §102 Avsiktsförklaring Transportkorridor Skagerrak  
Avsiktsförklaring Transportkorridor Skagerrak  
Utarbetat kartmaterial Järnvägskorridor Göteborg – Oslo, inklusive ÖP-bild 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i detta tidiga skede i projektet, godkänna bifogat förslag på bansträckning   
(grovskiss) genom kommunen och läge för station i enlighet med bifogade kartor.  
 

Ärendebeskrivning 

Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 2018 utifrån det 
turistiska utvecklingsarbetet för ett "Enat Bohuslän". Bohusbanans möjlighet till 
dubbelspår, inom ramen för Västra Götaland och Trafikverkets planering, ligger minst 
20–30 år bort i tiden och då endast med dubbelspår till Uddevalla. Norra Bohusbanan 
har ej längre riksintresse, vilket Trafikverket beslutade om 2019. 
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg 
E6 och en otydligt långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland cirka år 2045. En 
helhet för fastställande av en transportkorridor önskas inom EU, frågan löst innan 2030. 
 
En i Bohuslän kommungemensam konsekvensprocess under 2019–2020, ledde till en 
beslutad avsiktsförklaring mellan kommunerna 2020, där helheten med 
transportkorridoren skall prioriteras. 
 
I avsiktsförklaringen finns följande delbeslut: 

 Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige  
 Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo. 

Arbetet enligt avsiktsförklaringen och dess samverkansplattform pågår för fullt.   
 
Samtliga kommuner inom konsortiet medverkar i en politisk styrgrupp samt en 
operativ arbetsgrupp. En storgrupp där samtliga kommuners presidier deltar, 
inklusive valda tjänstepersoner och politiker med rätt kompetens och uppdrag i 
kommunen, kompletterar förutsättningen för bästa möjliga kunskapsöverföring i 
respektive kommun.  
 
Då utredningarna för Skagerrakkorridoren behöver gå in i nästa skede, med fördjupade 
studier och dialog med Länsstyrelsen, så blir nästa steg i arbetet att identifiera 
sträckningen i detalj för banan samt placering av stationer inom respektive kommun.  
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En järnvägskorridor mellan Oslo och Göteborg beskrivs som ett sammanhang. Tre 
norska kommuner har hittills beslutat att ingå i järnvägskorridoren, dessa är Halden, 
Sarpsborg och Indre Östfold. Den fjärde tillfrågade norska kommunen Nordre Follo, 
antas ta ett positivt beslut i dagarna. 
Denna grov skissade korridor finns i kommande översiktsplan och just 
järnvägskorridoren behöver ett initialt beslut för att kommunernas samverkansplattform 
Skagerrakkorridoren, kan starta en miljökonsekvensbedömning tillsammans med 
Länsstyrelsen. 
 
Korridoren blir efter länsstyrelseprocess och detaljplanering, ett 
Kommunfullmäktigebeslut.  
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 









Järnvägskorridor alla kommuner SV-NO



ÖP bild Järnvägskorridor brobana-tunnel grov, två alternativ





Stationsläge, underjordisk



Järnvägskorridor sta.on konstruk.on SKANSKA
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Handläggare 

Anders Brunberg, Chef Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 51 06 
maria.eklund@uddevalla.se 

 

Antagande av samverkansplattform för centrumutveckling- 

Uddevalla city BID 

Sammanfattning 

 
Ett utvecklingsarbete för att tillskapa ett mer handlingskraftigt utvecklingsarbete i 
Uddevalla centrumkärna, har pågått under ett par års tid. Arbetet har utmynnat i en 
samverkansplattform, Uddevalla City BIB- Business Improvement District. Deltagande 
aktörer i den ideella föreningen är Uddevalla kommun och fastighetsägare i 
stadskärnan.  
  
Föreningen skall arbeta för utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt 
att inspirera samverkansparterna till att öka attraktionskraften. Föreningen och dess 
medlemmar ska bidra till att Uddevalla centrumområde utvecklas till en modern 
stadskärna som är ren, säker och tryggt.  
  
Den fysiska ytan är idag koncentrerad kring nio fastighetskvarter i centrala Uddevalla. 
Ambitionen är att det skall kunna växa och inkludera fler centrala fastighetskvarter. 
Pilotarbetet bedöms nå bästa framgång genom att ytan och antal fastighetsägare blir mer 
hanterbart i uppbyggnadsfasen. Uddevalla City BID avser att anställa/engagera en BID- 
koordinator för genomförande av den gemensamt beslutade handlingsplanen. 
De stadgar som föreningen efter bildandet, vill anta, gör det möjligt för Uddevalla 
kommun att vara medlem i föreningen. Verksamhetsplanens arbete är också helt i linje 
med kommunens ambition att tillsammans med fastighetsägarna utveckla en attraktiv 
och levande stadskärna.  
 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse KS 2021/00175 (2021-03-15) 
Inbjudan till samverkan (2021-03-15) 
Verksamhetsplan 2021 Uddevalla BID (2021-03-15) 
Stadgar Uddevalla City BID (2021-03-15) 
Servicepaket för Uddevalla Business Improvement District 2021–2023 (2021-03-15) 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge Kommunstyrelsen uppdrag teckna ett 
samverkansavtal Uddevalla City BID med fastighetsägare i stadskärnan.  
  
att vid positivt beslut från Kommunfullmäktige, avsätta 250 tkr för 2021 och 250 tkr för 
2022, som kommunens del i samverkan inom Uddevalla City BID  
 

Ärendebeskrivning 

Ett utvecklingsarbete för att tillskapa ett mer handlingskraftigt utvecklingsarbete i 
Uddevalla centrumkärna, har pågått under ett par års tid. Arbetet har utmynnat i en 
samverkansplattform, Uddevalla City BIB- Business Improvement District. Deltagande 
aktörer i den ideella föreningen är Uddevalla kommun och fastighetsägare i stadskärnan. 
  
Att arbetet koncentrerats till starkare och tydligare samverkan med fastighetsägare, 
utgår från den naturliga och långsiktiga relationen som både kommunen och 
fastighetsägare har till den fysiska miljön och förutsättningen hos bägge parter, att 
gemensamt kunna påverka attraktionen i centrummiljön. 
 
Föreningen skall arbeta för utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt 
att inspirera samverkansparterna till att öka attraktionskraften. Föreningen och dess 
medlemmar ska bidra till att Uddevalla centrumområde utvecklas till en modern 
stadskärna som är ren, säker och tryggt. 
  
Den fysiska ytan är idag koncentrerad kring nio fastighetskvarter i centrala Uddevalla. 
Ambitionen är att det skall kunna växa och inkludera fler centrala fastighetskvarter. 
Pilotarbetet bedöms nå bästa framgång genom att ytan och antal fastighetsägare blir mer 
hanterbart i uppbyggnadsfasen. Uddevalla City BID avser att anställa/engagera en BID-
koordinator för genomförande av den gemensamma beslutade handlingsplanen. 
De stadgar som föreningen efter bildandet, vill anta, gör det möjligt för Uddevalla 
kommun att vara medlem i föreningen. Verksamhetsplanens arbete är också helt i linje 
med kommunens ambition att tillsammans med fastighetsägarna utveckla en attraktiv 
och levande stadskärna. 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd. för Hållbar Tillväxt 
 



Budget samt servicepaket för Uddevalla City BID 2021-2023Sida 1

BUDGET/SERVICEPAKET 2021

Intäkter 2021

1 Uddevalla kommuin 250000

2 Fastighetsägare 187500

3 Övriga associerade 30000

Totalt: 467500

Kostnadsfördelning/servicepaket

Totalt Servicepaket 1 Servicepaket 2 Servicepaket 3

Operativ ledning/drift 250000 133690 100267 16043

Varumärkesplattform 100000 53476 40107 6417

Affärsutveckling  50000 26738 20053 3209

Kommunikation 50000 26738 20053 3209

Övrigt 17500 9358 7019 1123

Totalt 467500 250000 187500 30000

BUDGET/SERVICEPAKET 2022

Intäkter 2022

1 Uddevalla kommuin 425000

2 Fastighetsägare 375000

3 Övriga associerade 50000

Totalt: 850000

Kostnadsfördelning/servicepaket

Totalt Servicepaket 1 Servicepaket 2 Servicepaket 3

Operativ ledning/drift 400000 200000 176471 23529

Affärsutveckling  300000 150000 132353 17647

Kommunikation 100000 50000 44118 5882

Övrigt 50000 25000 22059 2941

Totalt 850000 425000 375000 50000

BUDGET/SERVICEPAKET 2023

Intäkter 2023

1 Uddevalla kommuin 550000

2 Fastighetsägare 450000

3 Övriga associerade 100000

Totalt: 1100000



Budget samt servicepaket för Uddevalla City BID 2021-2023Sida 2

Kostnadsfördelning/servicepaket

Totalt Servicepaket 1 Servicepaket 2 Servicepaket 3

Operativ ledning/drift 450000 225000 184091 40909

Affärsutveckling  450000 225000 184091 40909

Kommunikation 150000 75000 61364 13636

Övrigt 50000 25000 20455 4545

Totalt 1100000 550000 450000 100000



Verksamhetsplan 2021 

Uddevalla City BID 
BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT 

INLEDNING 

Bakgrund 
Uddevalla med sina 57 000 invånare är en kommun med stark befolkningstillväxt. 
Kommunens fortsatta befolkningstillväxt är beroende av att kommunens totala attraktivitet 
ökar. Företag etablerar sig i kommuner med ett bra näringslivsklimat, men framför allt till 
platser där det finns kompetens. Människor i sin tur bosätter sig på platser där de finner 
grundläggande trygghet samt ett nära och bra grundläggande utbud (Skola, natur, 
infrastruktur etc). Ovanpå det förstås ett myllrande generellt utbud som tillgodoser det 
löpande behovet; caféer, restauranger, kultur, handel etc. 

Sett till befolkningen så har Uddevalla idag en extremt stark detaljhandel, av Sveriges 290 
kommuner finns Uddevalla på plats trettio, med en omsättning på 5,7 miljarder kronor 
(2019). Detaljhandelns framgång i kommunen kan till stor del tillskrivas Torps köpcentrums 
enorma framgångar genom åren. 

Uddevalla har liksom flera andra kommuner hamnat efter med sina respektive stadskärnor 
och citylägen. Det finns flera orsaker till detta. För närvarande sker en gigantisk omställning 
inom den privata konsumtionen. Digitalisering och de hållbarhetsrelaterade frågorna utmanar 
naturligtvis, men inte minst så har den pågående pandemin, Covid-19 ökat 
omställningshastigheten. Mitt i denna omställningstid, kraftsamlar sig nu Uddevalla kommun 
tillsammans fastighetsägarna inom ett geografiskt begränsat område i centrala Uddevalla. 
Denna omställning görs bäst i att möta. Sedan några år så har Uddevalla kommun tillsammans 
med berörda fastighetsägare samtalat om ett fördjupat samarbete inom ramen för den så 
kallade BID-modellen. Denna verksamhetsplan utgör starten för det framtida arbetet. 

Uddevalla tätort har idag närmare 37 000 boenden och centrumkärnan betraktas lite som 
kommunens vardagsrum sett som mötesplats. Att utveckla en plats är så mycket mer än att 
fylla den med handel, därför finns det ett starkt behov av att uppdatera den gemensamma 
framtidsbilden om och hur Uddevalla ska utvecklas framigenom för att möta människornas 
behov på bästa sätt. 

Uddevalla City ska genom att etablera ett Business Improvement District (BID) arbeta med 
gemensamma krafter för att lyfta attraktiviteten i det gemensamma rummet. En ideell 
förening bildas och parterna går in med gemensamma medel för att genomföra en 
verksamhetsplan som skall leda till att öka attraktivitet för människor i Uddevalla centrum. 
Insatsen kan även kallas LID, Life Improvement District. 

  



Mål 
Målet med utvecklingsarbetet är att Uddevalla, genom föreningen, ska skapa en framstående 
och innovativ samverkansplattform för smart, hållbar samhällsutveckling. Här vill 
verksamheter etablera sig och människor i en allt större utsträckning befinna sig. En 
gemensam framtidsbild ska formas och en plan för att nå densamma utformas och 
genomförs. Verksamhetsplanen ska lyfta fram de prioriterade frågeställningarna och sätta 
såväl kvalitativa som kvantitativa mål. 

Tillvägagångsätt 
Genom ett idogt arbete ska organisationen medverka till att höja livskvaliteten för invånare 
och besökare. Främst skall kommunen och fastighetsägarna i det geografiska området arbeta 
för att möta det behov människorna i samhället kan tänkas ha samt arbeta för att attrahera 
de hyresgäster som den tänkta målgruppen vill ha. Initialt skall ledningen också arbeta för att 
föra samman intressenterna inom området. Inte minst skall ett förändringsarbete inledas, 
vilket ska leda till en än mer spännande, hållbar, lönsam mötesplats. 

En prioriterad fråga är att samtliga parter skall dela en gemensam framtidsbild. En workshop 
skall arrangeras där samtliga intressenter bjuds in för att samtala om utmaningen och 
föreningens fortsatta arbete och mål.  

Sju områden att utgå ifrån: 
 

1. Why. Förståelse för varför vi gör det? 

2. Formulera ett önskat framtidsläge. Att starta med slutet i sikte och med en tydlig vision 
gör det fortsatta arbetet enklare och mer begripligt. Bilden som målas upp ska delas av 
så många intressenter som möjligt. 

3. Zooma ut och zooma in. Hur förhåller sig den aktuella platsen sett till helheten? 

4. Vad finns det för ”råvara” i platsen att bygga vidare på? Gör ett researcharbete om vilka 
viktiga delar från platsens historia och förutsättningar som kan tas med i arbetet. Behåll 
platsens själ och låt den få en given plats i det fortsatta arbetet. 

5. En ständigt uppdaterad och delad världsbild. Löpande omvärldsuppdatering och en 
inbyggd flexibilitet i affärsplanen som gör att arbetet anpassas utifrån hur 
omvärldsfaktorerna förändras.  

6. Organisation, ledning och mandat. Hur sätts ett bra team samman för att ta styrkorna 
mot det önskade målet? Vem har ytterst ansvar? Ansvar, budget och befogenhet är 
viktiga ledord. 

7. Sist men inte minst viktigt. Det är den tilltänkta användaren som sätter agendan. Inte 
intressenterna. 

  



 

 

Prioritetsordning 
Förslagsvis kommer föreningen att prioritera arbetsordningen utifrån de behov som 
människorna, de tilltänkta användarna har framför ögonen. Platslowpyramiden, utvecklad av 
Kairos Future kommer att utgöra utgångsläget i föreningens arbete och prioriteringar. 

Platslowpyramiden 
Källa: Kairos Future 

  



 

 

 

ÖVERSIKT INSATSOMRÅDEN 

 
Arbetet med att nå målet skall ske genom lyhördhet samt att via god uppdaterad omvärldskoll 
etablera punktinsatser som ska ge önskvärda effekter. Nedanstående insatsområden kommer 
att vara prioriterande i det löpande arbetet: 

Identitet/varumärkesplattform 
Initialt skall föreningen stadgefästa det framtida önskeläget och låta det arbetet mynna ut i en 
varumärkesplattform. En gemensam bild över det önskade framtidsläget formuleras. För att 
nå dit kommer föreningen arbeta för att föra samman befintliga resurser. I synnerhet gäller 
det fastighetsägarna och de offentligas befintliga insatser. 

Yttre miljö/Det gemensamma rummet  
Arbete för att uppnå trygghet och grundläggande funktionalitet. Rent, snyggt och säkert är 
utgångspunkten i föreningens utvecklingsarbete. Föreningen skall arbeta- och ansvara för att 
det geografiska området är tryggt och säkert att visats i. Besökarna skall uppleva en fräschhet 
i att spendera tid på platsen, oavsett tid på dygnet. Föreningens ledning skall koordinera att 
såväl fastighetsägarnas som det offentligas insatser för renhållning inom området samspelar 
och överträffar besökarnas förväntningar.  

Etablering/innehåll 
Det kommersiella erbjudandet inom föreningens geografi ska vara relevant och vara kopplat 
till föreningens önskade framtidsläge. Ledningen ska i samverkan med fastighetsägarna arbeta 
för att attrahera nya koncept, samt föra in nya verksamheter som gynnar Uddevalla centrum, 
morgon, dag och kvällstid. 

Kommunikation 
Den gemensamma platsen som föreningen samordnar ska kommuniceras ut på lämpligt vis i 
medier relevanta för de önskade målgrupperna. Här bör insatser i sociala medier prioriteras.  

Affärsutveckling/gemenskap 
Föreningen ska löpande erbjuda mötesplatser där intressenterna – tillsammans - utvecklar 
det totala erbjudandet, men också vässar de individuella erbjudandena. 
Hyresgästperspektivet ska inom ramen för föreningen erbjudas möjlighet till gemensam och 
individuell affärsutveckling. 



NEXT STEP UDDEVALLA C

Business Improvement District
Genom modellen BID, som präglas av att 
fastighetsägarna och de offentliga sam-
arbetar om den gemensamma platsen, 
arbetar parterna med rätt frågor som 
attraherar människorna. Finansieringsmo-
dellen ger samtidigt det gemensamma 
arbetet en bra och rättvis budget som sä-
kerställer att de gemensamma frågorna 
enligt beslutad prioritetsordning i arbets-
planen genomförs.

Testområde BID
16 fastighetsägare

Från ord till handling
• Utse en styrgrupp/ledning för   

”Next step Uddevalla C”
• 
• Initiera en workshop på temat   

”Next step Uddevalla C”
• Initiera ett pilotområde för ett BID    

i centrala Uddevalla
• Inled arbetet med att ta fram    

en kundresearch
• Formulera ett önskat framtidsläge/vision
• Arbeta fram en arbetsplan med ansvar, 

budget, befogenhet
• Genomför planen
• Följ upp

Mervärden för centrum
• Ökad attraktivitet

• Ökad hållbar konsumtion

• Bättre utbud

• Bättre fastighetsvärden

• Levande stadskärna

KOCH

BAGGE

ÅBERG

HEGART
BANKENTHORILD

BILDE
GYLDENLÖVE

SUNDBERG



Hej,
Sedan drygt ett år, har vi i Uddevalla, strategiskt arbetet för att hitta formerna för att ta arbetet 
med översiktsplanen till en ny nivå. 
Vi har under denna spännande resa, tillsammans, fått en insikt om stadsutvecklingsarbetets bety-
delse i att attrahera människor till att vilja bo, verka och besöka Uddevalla. Vi har lärt oss varför 
stadsutvecklingsarbetet är viktigt och att de platser som lyckas bäst i att attrahera kompetens 
och köpkraft är de kommuner som erbjuder vibrerande, levande stadsmiljöer.

stora delar påverkar vårt löpande arbete med översiktsplanen. Vi som gjort detta, har varit kom-
munledning och fastighetsägarna i centrumkärnan, högst troligt är att ditt företag ingått i utveck-
lingsarbetet

Vi har gemensamt konstaterat att Utbudet, Fastighetsägarna och Kommunen är alla betydel-
sefulla parter i att erbjuda en attraktiv stadsmiljö. Av dessa tre parter har två ett livstidsförhållan-

-
rade arbetssätt och metoder i vår strävan att stärka Uddevallas position och konkurrenskraft. 

-
täkter. För fastighetsägarna skapar det livskraftiga hyresgäster som ger förutsättningar för ökade 
hyresintäkter och därmed ett höjt fastighetsvärde.

och utvecklingsområde. Vi tror att detta område i Uddevalla centrum kan vara startskottet på en 
viktig, spännande resa i att ta Uddevalla till nya nivåer. I det samtalet har vi talat om att etablera 

Tillsammans med dig som fastighetsägare tar vi nu nästa gemensamma steg för att bygga en 
snabbfotad organisation med gemensamma beslut och gemensam styrning.

Vi inom Uddevalla kommun har en önskan att tillsammans med dig som fastighetsägare i Udde-
valla centrum, göra verklighet av vår nyvunna kunskap. Vi vill nu veta hur ni fastighetsägare 
ställer er till det fortsatta arbetet i att tillsammans med oss utveckla Uddevalla, med start i de 
centrala delarna.
I medföljande svarsbrev hoppas vi på fortsatt samverkan och skarpt läge tillsammans.

Låt oss tillsammans se till att 2019 blir året då vi går från ord till handling.

Peter Larsson

Uddevalla kommun
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Stadgar för 

Uddevalla City BID - ”Business improvement district”  

Ideell förening* 
2021-03-15 

§1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Uddevalla City BID - ”Business improvement district” ideell förening*. 

§2 Föreningens vision 
Att samverka till ett attraktivt och aktivt lokalsamhälle för medborgarna, och på så sätt gynna det 
lokala näringslivet och bidra till en trygg och trivsam miljö. 
 

§3 Föreningens verksamhet 

Föreningen ska främja det allmänna näringslivets, och därmed medlemmarnas gemensamma 
intressen i Uddevalla genom att fortlöpande samordna samt förena privata och offentliga aktörers 

intressen i syfte till att skapa en attraktivare plats för människor. Föreningen skall arbeta för 
utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt att inspirera samverkansparterna till att 
öka attraktionskraften. Föreningen och dess medlemmar ska bidra till att Uddevalla 
centrumområde utvecklas till modern stadskärna som är ren, säkert och tryggt. 
 
Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål för medlemmarnas räkning arbeta med 
gemensamma frågor som: 

- Rent, snyggt och tryggt 
- Utveckling av det gemensamma rummet 
- Marknad, kommunikation och information 
- Affärsutveckling för organisationens intressenter 

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. 
 
§4 Föreningens hemvist 
Styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. 
 
§5 Föreningens medlemmar 
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap.  
 
En sökande som förväntas delta i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver kan bli 
medlem i föreningen. Sökanden ska också uppfylla de krav som bör ställas på medlemmarna 
med hänsyn till föreningens verksamhet samt ska uppfylla följande krav på eget 
verksamhetsområde och geografiskt område; 
 

- Medlemmar i föreningen kan vara ägare av kommersiella fastigheter med 
verksamhet i centrala Uddevalla, se karta Bilaga 1.  
- Medlem kan även Uddevalla kommun vara 
- Medlemmar i föreningen kan vara näringsidkare i Uddevalla så kallade 
associerade medlemmar.  

 
Medlem skall vid anmälan ange och styrka vilken medlemsgrupp den representerar; 
fastighetsägare, näringsidkare/ associerade medlemmar, eller Uddevalla kommun.   
 
§6 Föreningens räkenskapsår 
Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari-31 december. 
 
§7 Föreningsmöten 
Ordinarie årsmöte hålles årligen före april månads utgång. Utöver årsmöte skall ordinarie 
föreningsmöte hållas senast oktober månad för fastställande av nästkommande budget och 
verksamhetsplan.  
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Utöver dessa bestämda ordinarie föreningsmöten kan styrelsen eller revisorerna, när anledning 
därtill finnes, kalla till extra föreningsmöte. Till extra föreningsmöte skall även kallas när en tiondel 
av föreningens medlemmar till styrelsen inlämnar skriftlig anhållan därom, med angivande av de 
ärende som önskas behandlade på mötet. 
 
På föreningsmöten får enbart representanter/ombud för medlem deltaga. 

 
Kallelse till årsmöte och ordinarie föreningsmöte skall ske skriftligen/per mail och verkställas 
tidigast sex veckor och senast två veckor innan dagen för årsmöte respektive ordinarie 
föreningsmöte. Detsamma gäller för kallelse till extra föreningsmöte.  
 
Förslag till dagordning för föreningsmöte skall biläggas kallelsen. Till kallelsen till ordinarie 
årsmöte skall även bifogas styrelsens verksamhetsberättelse. Till kallelse till ordinarie 
föreningsmöte för fastställande av budget skall bifogas styrelsens förslag till budget och 
verksamhetsplan för följande verksamhetsår. 
 
Protokoll från styrelsemöten tillställes medlemmarna. Informationsmöte för medlemmarna hålles i 
samband med ordinarie föreningsmöten, d v s två gånger per år. 
 
§8 Anmälan om ärenden 
Medlem som önskar ärende behandlat på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte skall skriftligen 
anmäla ärendet hos styrelsen senast fyra veckor före mötet. Anmälan om ärende skall föranleda 
komplettering av dagordning. Detsamma gäller för ärende till extra föreningsmöte. 
 
§9 Ärenden vid föreningsmöte 
På föreningens ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden: 

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 
b) Fastställande av röstlängd. 
c) Val av ordförande för mötet. 
d) Val av sekreterare och två justerare. 
e) Fastställande av procedurregler vid val. 
f) Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 
g) Föredragning styrelsens redovisningshandlingar och förvaltningsberättelse samt 

revisorernas berättelse om det förflutna räkenskapsåret. 
h) Fastställande av balansräkning. 
i) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
j) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 
k) Fastställande av ersättning till ordförande, styrelseledamöter och revisorer jämte 

revisorssuppleanter. 
l) Val av ordförande (tillika ordinarie styrelseledamot representerande fastighetsägarna) för 

en mandatperiod om ett år. 
m) Beslut om val av övriga styrelseledamöter representerande fastighetsägarna för en 

mandatperiod om två år. ** 
n) Beslut om val av styrelseledamöter representerande näringsidkare för en mandatperiod 

om två år. ** 
o) Anmälan av styrelseledamöter representerande Uddevalla kommun för en mandatperiod 

om två år. 
p) Beslut om val av valberedning. 
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
r) Andra ärenden som angivits i kallelsen till mötet eller om vars behandling framställande 

gjorts enligt §8. 
s) Övriga frågor. 

 
** Vid föreningens allra första föreningsmöte väljes hälften/två styrelseledamöter för en mandatperiod om två år och en 
styrelseledamot för en mandatperiod om ett år. Följande år väljs nya styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
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På föreningsmöte skall ovanstående ärenden, de under punkterna a-e, förekomma samt ärenden 
för vilka mötet utlysts och vilka angivits i kallelsen för detsamma. 

 
Nya ärenden kan framläggas i punkt ”Övriga frågor” på dagordningen. I ärenden som framlagts 
under punkt ”övriga frågor” kan endast beslut fattas om bordläggning och utredning av ärendet till 
nästa styrelse- eller föreningsmöte. 

 
Intill dess ordförande utsetts förs ordet av styrelsens ordförande eller vice ordförande. 
 
§10 Rösträtt 
Föreningsmöte är beslutfört då kallelse till mötet behörigen skett. 
 
Inför föreningsmöte skall röstlängden fastställas av styrelsen utifrån medlemsregistret, tidigast 
fyra veckor och senast två dagar före mötesdagen. 
 
Röstlängden fördelas enligt följande mellan de olika representantgrupperna: 

a) 1/2 andel till medlemmarna representerande fastighetsägarna som inom gruppen fördelas 
enligt punkt c nedan. 

b) 1/2 andel till medlemmarna representerande kommunen som inom gruppen fördelas 
enligt punkt d nedan. 

 
Röstlängden fördelas enligt följande inom respektive representantgrupp: 

c) Medlem som representerar fastighetsägarna innehar andelstal motsvarande egen 
uthyrningsbar yta i proportion till den totala uthyrningsbara yta som medlemmarna 
representerande fastighetsägarna innehar i området definierat i §5. 

d) Kommunen innehar ett andelstal (en röst) inom sin representantgrupp. 
 
Vid beviljande av ansvarsfrihet enligt §9h äger ej representanter för styrelsen rösträtt. 
 
Vid val av styrelseledamöter enligt §9m, §9n samt §9o gäller följande: 

e) Enbart medlemmar representerande fastighetsägarna äger rösträtt för val av 
representanter för fastighetsägarna enligt §9l. 

f) Enbart medlemmar representerande kommunen äger rösträtt för val av representanter för 
kommunen enligt §9n. 
 

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande, eller med fullmakt representerade, röstetal. 
Röstlängd fördelas enligt punkt a-f ovan. 
 
Omröstning vid föreningsmöte skall vara öppen. Vid votering skall omröstningen vara sluten. 
Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av mötets ordförande. 
Röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina åtagande mot föreningen enligt 
dessa stadgar eller enligt lag. 
 
§11 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter samt en (1) till fyra (4) suppleanter utgörande 
av; 

a) fyra (4) representanter från fastighetsägarna 
b) fyra (4) representanter från Uddevalla kommun 

 
Styrelsemedlemmar representerande näringsidkare och fastighetsägare föreslås av 
valberedningen och väljs av medlemmarna vid årsmötet i oktober. Ledamot kan omväljas. 
Kommunens representanter utses av kommunen. 
 
Ordförande väljs för en mandatperiod om ett (1) år. 
Ledamöter väljs för en mandatperiod om två (2) år.  
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Vid föreningens allra första föreningsmöte väljes två styrelseledamöter för en mandatperiod om 
två år och en styrelseledamot för en mandatperiod om ett år. Följande år väljs nya 
styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
 
§12 Valberedning 
Valberedningen består av två (2) representanter från fastighetsägarna. Valberedningens 
ordförande är sammankallande. 
Valberedningen väljs av medlemmarna vid årsmötet i oktober för en tid om två (2) år. Ledamot 
kan omväljas. Kommunala representanter i styrelsen utses av kommunen. Fastighetsägarna 
fattar själva vilka som representeras i styrelsen, via en kommitté. 
 
Därest valberedningen ej kan skapa majoritet för val av styrelseledamot skall röstning ske på 
extra föreningsmöte. 
 
§13 Arbetsgrupper 
Organisation, personval och principer för representanter i arbetsgrupper beslutas av styrelsen. 
Kommunala representanter utses av kommunen.  
 
§14 Föreningens förvaltning 
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.  
 
Styrelsen är beslutsför, med enkel majoritet, då ordförande eller vice ordförande samt totalt 
hälften av samtliga ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordförande eller, vid dennes frånvaro, vice ordförande utslagsröst. 
 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. 
 
Den löpande förvaltningen av ärenden rörande marknadsföring samt andra ärenden som 
styrelsen beslutar, skall handhas av den av styrelsen tillsatte Platsutvecklaren. Denna skall på 
styrelsens sammanträden redovisa sina åtgärder samt planer för kommande perioder. 
 
§15 Föreningens förvaltning 
Föreningens styrelse äger i alla avseenden såväl hos myndigheter som hos enskilda föra talan å 
föreningens vägnar. Firmateckningen beslutas på det konstituerande styrelsesammanträdet. 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. 
 
Dock kan styrelsen för den löpande förvaltningen utse enskild juridisk person att ensam, via 
fullmakt, teckna föreningens firma gentemot bank och post samt teckna föreningens firma inom 
ramen för och i enlighet med beslutad budget för marknadsföring och andra aktiviteter som 
styrelsen beslutar. 
 
§16 Revisorer 
För granskning av styrelsen och Platsutvecklarens förvaltning skall vid årsmötet utses två (2) 
revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en period om två (2) år.  
Revisorerna tar del av protokoll, bokföring och redovisning. 
 
§17 Avgifter 
Till föreningen skall de medlemmar som utgörs av fastighetsägare och kommun lägga insats 
enligt vad som årligen fastställes. Kommunen beslutar inom sig om bidragets storlek och 
fastighetsägarna förbinder sig att minst erlägga det belopp som kommunen beslutar att tillföra 
föreningen. 
 
Till föreningen skall de medlemmar som utgörs av fastighetsägare och kommun lägga insats 
enligt vad som årligen fastställes av styrelsen inför kommande års budgetarbete. 
Bidraget erlägges årligen. 
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Utöver insatsen skall samtliga medlemmar betala en medlemsavgift om 500 kr/år. Denna avgift 
skall betalas in utan anmodan och vara föreningen tillhanda senast fyra veckor före 
föreningsmöte för att uppfylla medlemskapets förpliktelser till föreningsmötet. 
 
§18 Vinstfördelning 

Eventuell vinst vid räkenskapsårets slut skall återföras som outnyttjade medel till ägarna enligt 
principiell fördelning 50% fastighetsägare och 50% kommun. 
 
 
§19 Ordningsregler 
Medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse de ordningsregler och andra föreskrifter som 
beslutas vid föreningsmöte. 
 
§20 Hyresavtal  
I hyresavtal informeras innehavaren om möjligheten att ansluta sig som medlem i föreningen.  
 
§21 Platsutvecklaren 
Platsutvecklaren utses av styrelsen som också beslutar om dennes villkor.  
Platsutvecklaren är föredragande i styrelsen samt sammankallande och föredragande i 
arbetsgrupper och äger därvid yttranderätt men ej rösträtt.  
 
§22 Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, på annat sätt motverkar dess syften eller 
inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen och inte efter påpekande gör rättelse kan uteslutas. 
Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman och träder i kraft omgående. Ärendet skall 
behandlas innan några frågor som föranleder val eller omröstningar, utöver mötets 
administration, hanteras. Den som utesluts förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar 
och beslut om föreningens angelägenheter. Beslut om uteslutning av medlem är giltig om den 
biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på föreningsmötet.  
Vid uteslutning enligt ovan återbetalas ingen medlemsavgift eller bidrag. Detta gäller även vid 
föreningens upphörande enligt §25. 
 
Utträde ur föreningen skall skriftligt anmälas senast en (1) månad före årsmötet. 
 
§23 Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar kan ske antingen genom enhälligt beslut på föreningsmöte vid vilka 
samtliga medlemmar är representerade genom närvaro eller fullmakt,  
eller  
genom beslut på två av varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie 
föreningsmöte, och mellan vilka två månader förflutit och vid vilka möten medlemmar 
representerade minst två tredjedelar (2/3) av det totala vid respektive möte representerade 
röstetalet beslutar om ändring. 
 
§24 Undantagsbestämmelser 
Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen medge medlem undantag från dessa stadgar. 
 
§25 Föreningens upphörande 
Enligt samma regler som gäller för stadgeändring i §22 kan beslutas om föreningens 
upphörande. Föreningens tillgångar skall vid upphörande fördelas mellan medlemmarna enligt 
samma princip och proportion såsom medlemsavgift tillsammans med bidrag till föreningen 
betalats till föreningen innevarande kalenderår.  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021 

Sammanfattning 

En planeringsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen har efter samråd med 
kommundirektören initierat ett förslag om utökade aktiviteter för unga under sommaren 
2021.  
 
Förslaget motiveras av att den pågående pandemin har genererat en allt högre grad av 
social oro bland barn och unga. Bland annat på Dalaberg och Hovhult signalerar skolan 
att när föräldrar blir arbetslösa har barnen inte längre tillgång till fritidshemmen och 
därmed ingen plats att vara på efter skoltid. Öppen fritidsverksamhet har öppet enbart 
för aktiviteter med förbokade grupper och biblioteket har sina lokaler öppna enbart för 
korta besök. Effekterna av pandemin syntes redan förra sommaren och oron är att de ska 
bli än större denna sommar. En kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan 
med civilsamhället behöver göras för att kunna möta unga på fler platser och över så 
stor del av sommarlovet som möjligt. För detta behövs ett ekonomiskt stöd till den 
övergripande samordningen, platsansvariga, stöd till medverkande föreningar samt 
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå.  
 
Kommunfullmäktige föreslås avsätta 435 tkr enligt framtagen budget med poster för 
övergripande samordning, platsansvar stöd till medverkande föreningar samt 
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå. 
Medlen föreslås ges som ett utökat kommunbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden utökat kommunbidrag om 435 tkr för utökade 
aktiviteter för unga under sommaren 2021, 
 
att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 
motsvarande belopp.  

Ärendebeskrivning 

En planeringsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen har efter samråd med 
kommundirektören initierat ett förslag om utökade aktiviteter för unga under sommaren 
2021.  
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Planeringsgruppen bedömer att den pågående pandemin har genererat en allt högre grad 
av social oro bland barn och unga. Bland annat på Dalaberg och Hovhult signalerar 
skolan att när föräldrar blir arbetslösa har barnen inte längre tillgång till fritidshemmen 
och därmed ingen plats att vara på efter skoltid. Öppen fritidsverksamhet har öppet 
enbart för aktiviteter med förbokade grupper och biblioteket har sina lokaler öppna 
enbart för korta besök.  
 
Effekterna av pandemin syntes redan förra sommaren och oron är att de ska bli än större 
denna sommar. En kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan med 
civilsamhället behöver göras för att kunna möta unga på fler platser och över så stor del 
av sommarlovet som möjligt. För detta behövs ett ekonomiskt stöd till den övergripande 
samordningen, platsansvariga, stöd till medverkande föreningar samt platsfaciliteter för 
de platser där det inte finns lokaler att tillgå.  
 
Under sommaren 2020 samverkade kommunala verksamheter kring ett informationstält 
på torget, Dalaberg. Detta var främst bemannat, och samordnat av samhällsvägledarna. 
Tältet fyllde funktionen som trygghetsskapare på torget. Inför sommaren 2021 har fler 
aktörer på Dalaberg efterfrågat samma insats från kommunen. Nu finns endast en 
samhällsvägledare kvar i kommunen. Därför behöver bemanningen av tältet göras i 
samverkan med civilsamhällets aktörer genom en samordnare för detta. 
 
Aktiviteter för unga under deras sommarlov har i flera år varit en angelägenhet för flera 
av kommunens verksamheter. Aktiviteterna har främst varit riktade till unga i 
kommunens utanförskapsområden i syfte att erbjuda meningsfulla aktiviteter med målet 
att minska den sociala oron. Under några år, 2017-2019, fördelade socialdepartementet, 
via Myndigheten för civilsamhälles och ungdomsfrågor, MCUF, medel till de 
kommuner som arrangerade aktiviteter för dessa unga. Uddevalla fick dessa medel alla 
tre åren och kunde genom kommunala verksamheter och föreningslivet erbjuda ett brett 
utbud av aktiviteter. Inför 2020 togs det statliga stödet bort och sommarlovsaktiviteterna 
som erbjöds var de som kommunen arrangerade.  
 
Öppen fritidsverksamhet och fältsekreterarverksamheten har erbjudit aktiviteter under 
delar av sommarlovet under flera år. 2018 arrangerade Kulturskolan sommarlovs-
aktiviteter för första gången på Hovhult och har därefter ökat omfattningen av 
aktiviteter varje år. 
 
2020 genomfördes aktiviteterna under två veckor på Tureborg, Dalaberg och Hovhult i 
samverkan med Öppen fritidsverksamhet, Biblioteket, Emaus, Ama, Uddevallahem och 
Hyresgästföreningen.   
 
Erfarenheterna av samverkan, vilken är nödvändig, är mycket goda och utvärderingen 
av genomförda aktiviteter under sommaren 2020 visade på att behovet är stort bland de 
unga och att samverkan ger effekt.  
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Sommaren 2021 bedöms behoven vara större än tidigare. Meningsfulla aktiviteter 
behöver erbjudas på fler platser och över längre tid. För att klara detta behövs en 
kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan med varandra och med 
civilsamhället. 
 
För att få väntade synergieffekter krävs både en övergripande samordning, 
platsansvariga och ekonomiskt stöd till civilsamhällets föreningar och organisationer. 
 

Budget 
 

 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen, enhet planering och styrning 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-03-01 Dnr KS 2021/00129 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Hemställan från HSB stiftelse Jakobsberg om godkännande av 

avyttring för fastighet Bön 2:8 

Sammanfattning 

HSB Stiftelse Jakobsberg har inkommit med hemställan om kommunstyrelsens 
godkännande att avyttra fastigheten Bön 2:8, Bokenäs gård. Hemställan motiveras av att 
innehavet faller utanför stiftelsens ändamål som är att bebygga och förvalta fastigheter 
och tomträtter för upplåtande av bostäder. 
 
Enligt stiftelsens stadgar kräver avyttringen kommunstyrelsens godkännande. 
 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot hemställan. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-01. 
Hemställan från HSB Stiftelse Jakobsberg 2021-02-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla hemställan om avyttring av fastigheten Bön 2:8. 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
HSB Stiftelse Jakobsberg 



Lantmäteriet

Teckenförklaring
Allmän Sök

fastighet

Fastighetsgräns
Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastighetsstr...

3D-Gräns

Fastighetsyta

Utskriven 2021-03-15

1. Fastigheter och adresser
 

1:50000

o

0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 [km]

Koordinatsystem: SWEREF99 12 00

Fastighetsgränser och rättigheter på kartan har inte rättsverkan. 

Jämför mot beslut i lantmäterihandlingar.
Skala

©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun



UDDEVALLA KOMMUN
Kornmunstyrelsen

Konrrnunledningskontoret

202t -0?- I I
;irienr

2021,-02-lg

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun
451 81 UDDEVALLA

Hemställan om godkännande av avyttnng av fastighet
HSB Stiftelse Jakobsbergar en allmännyttig stiftelse som har till ändamål att
inom Uddevalla ftirvëirva,behyggaoch forvalta fastigheter och tomträtter für
upplåtande av bostäder.

Fastigheten Uddevalla Bön 2:8, Bokenäs Gård, faller utanftir det ändamålet. Den
är for närvarande uthyrd, men hyresgästen har betydande hyresskulder, och
stiftelsen avser därfor vidta åÍ.gärder om dessa inte regleras.

Styrelsen for stiftelsen konstaterar att innehavet av Bön 2:B intelångsiktigt kan
utvecklas av stiftelsen och beslutade därftir vid styrelsesammanträd e 2021-02-0g
att avyttra fastigheten titl forman flor nyproduktion av bostäder.

Enligt stiftelsens stadgar ftårr. lg4g (under permutation) skall drätselkammarens,
numera kommunstyrelsens, godkännande inhämtas ftir avyttring av fast
egendom.

HSB Stiftelse Jakobsberg hemställer om kommunstyrelsens godkåinnande att
avýfta fastigheten Bön 2:8.

HSB TIFTELSE JAKOBSBERG

Roger Johansson
Ordftirande Helena Myrberg

Tf verkställande direktör



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-03-08 Dnr KS 2021/00153 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Förfrågan från Mediapoolen om att utöka antalet ägare 

Sammanfattning 

Mediapoolen Västra Götaland AB har inkommit med förfrågan om dess ägare kan ta 
fram ett förslag om möjligheter att utöka antalet ägare.  
 
Mediapoolen ägs till en tredjedel var av Kommunalförbundet Sjuhärad, 
Kommunalförbundet Skaraborg samt Fyrbodals kommunalförbund och Uddevalla 
kommun tillsammans. Bolagets ändamål är att via försäljning kunna tillgodose behovet 
av kvalitativa produkter för mediapedagogisk undervisning för kommuner inom 
kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. 
 
Bolagets förfrågan motiveras av att bolaget under åren gått från att distribuera analoga 
resurser till att erbjuda helt digitala resurser. Detta har eliminerat så väl geografiska som 
volymmässiga begränsningar för bolaget som innehållsleverantör. Bolaget har fått 
förfrågningar från andra aktörer om att ansluta sig. Hittills har Mediapoolen haft en 
restriktiv hållning och nekat intressenter som inte varit medlemmar i något av 
kommunalförbunden som äger Mediapoolen. Samägda bolag innebär en driftsform där 
den enskilda kommunen får ett lägre pris ju fler som är med och delar på kostnaderna. 
Ett ökat tryck från ägarkommunerna om att få en lägre debiteringsnivå har lyft frågan 
om utökat ägande för att på så vis få fler kommuner som delar på kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08. 
Styrelseprotokoll Mediapoolen Västra Götaland AB 2021-02-17. 
Förfrågan från Mediapoolen om att utöka antalet ägare. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka att Mediapoolen tar fram ett förslag avseende möjligheten att utöka antalet 
ägare. 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Mediapoolen 



                                                                                                            
                                    Org.nr. 556601-4741 
                                              Telefon  0500-44 54 00 

 Mail  info@mediapoolen.se 
                                               Webbplats    www.mediapoolen.se

   

                                

 

                                                                                      Till:  

                                                                       Uddevalla kommun 

               Kommunfullmäktige 

 

 

 

Mediapoolens styrelse vill undersöka möjligheten att utöka antalet ägare.  

     Det gemensamt ägda bolaget Mediapoolen har i tjugo års tid agerat trovärdig 

teknikleverantör samt säkerställt kommunernas tillgång till ett kvalitetssäkrat 

medieinnehåll.       

Under åren har bolaget gått från att distribuera analoga resurser till att erbjuda helt digitala 

resurser bara ett knapptryck bort. Detta har eliminerat så väl geografiska som volymmässiga 

begränsningar för oss som innehållsleverantör.  

     Att vi har lyckats skapa en attraktiv produkt med hög kvalité har märkts på de 

förfrågningar som vi har fått från andra aktörer om att ansluta sig till oss. Hittills har 

Mediapoolen haft en restriktiv hållning och nekat intressenter som inte varit medlemmar i 

något av kommunalförbunden som äger Mediapoolen.   

     Samägda bolag innebär en driftsform där den enskilda kommunen får ett lägre pris ju fler 

som är med och delar på kostnaderna. Ett ökat tryck från ägarkommunerna om att få en lägre 

debiteringsnivå har lyft frågan om utökat ägande för att på så vis få fler kommuner som delar 

på kostnaderna. 

Kan Mediapoolen arbeta fram ett förslag avseende möjligheten att utöka antalet ägare? 

 

Skövde 2021-03-01 

Johan Björkman  

Ordförande  

 

mailto:info@mediapoolen.se
http://www.mediapoolen.se/
http://www.mediapoolen.se/


PROTOKOLL 
Datum  

2021-02-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsemöte Mediapoolen Västra Götaland AB 
 
Datum  17 februari 2021 
Tid  Kl. 13.00 – 15.30 
Plats  Mediapoolen, Zoom 
 
Närvarande  Johan Björkman (ordförande) 

Åsa Karlsson (vice ordförande) 
Ingemar Samuelsson 
Cecilia Sandberg 
PeO Andersson 
Tony Willner 
Adam Johansson (ersättare) 
Kerstin Joelsson–Wallsby (ersättare) 
 
 

 
Övriga närvarande Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult) 

Ann-Britt Dahl, VD 
Mattias Hultqvist 
Andreas Johansson  
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Ärende                                                                                       

 
 

 
 

Org.nr. 556601-4741 
Telefon  0500-44 54 00 
Mail  info@mediapoolen.se 
Webbplats  www.mediapoolen.se  

 
 
 
 
 
 
§ 1 
 

Val av justeringsman 
 

 Styrelsen beslutade 
Åsa Karlsson 
 

 
§ 2  

 
Godkännande av dagordning 
 

 Styrelsen beslutade att  
Godkänna dagordningen men påminna om vikten av att det skall finnas med en 
tjänsteskrivelse där det tydligt framgår ett förslag till beslut vid beslutsärenden.  
 

 
§ 3  

 
Föregående protokoll 
 

 Styrelsen beslutade att 
Lägga föregående protokoll till handlingarna.  
 

 
§ 4  
 

 
Preliminär resultatrapport 2020 
 
Lennart Pehrsson gick igenom preliminär resultatrapport för 2020. 
Genomgång av den lista över extra kostnader som hanterats under året.   
 

 Styrelsen beslutade att 
Notera informationen 

 
§ 5  

 
Ekonomi 
 
Lennart Pehrsson redogjorde för januari månads försäljningsresultat. 
Ekonomi– likviditets- och investeringsrapport för hela år 2020 presenterades.  
Se bilagor. 
 
Styrelsen beslutade att 
Notera informationen 
 

§ 6 Avtalsförslag Skaraborg – beslutsärende 
 
Ett avtalsförslag med förändringar gjorda utifrån de önskemål som Skaraborgs 
förhandlingsgrupp rekommenderat. Se bilagor. 

  
Styrelsen beslutade att 
Godkänna förslaget som nu kommer att presenteras för omförhandlingsgruppen. 
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Ärende                                                                                       

 
 

 
 

Org.nr. 556601-4741 
Telefon  0500-44 54 00 
Mail  info@mediapoolen.se 
Webbplats  www.mediapoolen.se  

 
§   7  
 

 
Mediapoolens styrelse vill undersöka möjligheten att utöka antalet ägare. 
 
En skriftlig fråga behöver skickas till ägarna för att få ägarnas godkännande att gå vidare 
med frågan att utöka antalet ägare. 
Ett förslag till brev som skall sändas till bolagets ägare med önskemål om Mediapoolen kan 
utöka antalet ägare. Beslut i frågan önskas vid kommande bolagstämma den 4 maj. 
Se bilaga 
 
Styrelsen beslutade att 
Godkänna brevet och det skall sändas till samtliga ägare.  

 
§   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VD–rapport 
 
Personal  
Arbete hemifrån flyter på och delvis nya rutiner för kommunikation och samarbete har 
utvecklats. Fullt genomslag på förra årets uppsägningar efter mars månad. 
Medarbetarsamtal kommer att genomföras under våren. 
Samverkan Seniorportalen 
Samverkan med mediecenter Jönköping har fördjupats. 
Externa kommuner och verksamheter kommer att kunna erbjudas avtal.  
Statistik 2020 
Användningen av Mediapoolens tjänster har ökat med över 50 %  
Statik presenterad per kommun. Se bilaga 
Omvärldsbevakning 
Redaktionsansvarig presenterade konkurrensanalys. Se bilaga 
Information till kommuner anslutna till Mediapoolen kommer att presenteras efter varje 
styrelsemöte via länk på hemsidan.  
 
Styrelsen beslutade att 
Notera informationen. 

 
§   9 

 

 
Ej avslutade ärenden 
 
Förslag till beslut – Guideline 
Statistik försäljning– kommun och produkt 
Varumärkesplattform – revidering  
 
Styrelsen beslutade att 
Notera informationen. 
 

 
§ 10 Övriga frågor 
  
§ 11 Nästa sammanträde 

 
 

Tisdagen den 6 april kl. 10.00-12.00 – Zoom 
 

 
 
 
Sekreterare            Ordförande  Justerande 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Ann-Britt Dahl            Johan Björkman   Åsa Karlsson 
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                                    Org.nr. 556601-4741 
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Mediapoolens styrelse vill undersöka möjligheten att utöka antalet ägare.  

     Det gemensamt ägda bolaget Mediapoolen har i tjugo års tid agerat trovärdig 

teknikleverantör samt säkerställt kommunernas tillgång till ett kvalitetssäkrat 

medieinnehåll.       

Under åren har bolaget gått från att distribuera analoga resurser till att erbjuda helt digitala 

resurser bara ett knapptryck bort. Detta har eliminerat så väl geografiska som volymmässiga 

begränsningar för oss som innehållsleverantör.  

     Att vi har lyckats skapa en attraktiv produkt med hög kvalité har märkts på de 

förfrågningar som vi har fått från andra aktörer om att ansluta sig till oss. Hittills har 

Mediapoolen haft en restriktiv hållning och nekat intressenter som inte varit medlemmar i 

något av kommunalförbunden som äger Mediapoolen.   

     Samägda bolag innebär en driftsform där den enskilda kommunen får ett lägre pris ju fler 

som är med och delar på kostnaderna. Ett ökat tryck från ägarkommunerna om att få en lägre 

debiteringsnivå har lyft frågan om utökat ägande för att på så vis få fler kommuner som delar 

på kostnaderna. 

Kan Mediapoolen arbeta fram ett förslag avseende möjligheten att utöka antalet ägare? 

 

Skövde 2021-03-01 

Johan Björkman  

Ordförande  

 

mailto:info@mediapoolen.se
http://www.mediapoolen.se/
http://www.mediapoolen.se/


Att ha en dedikerad Mediecentral i allmänhet och Mediapoolen i synnerhet ger fler 
fördelar än någon enskild konkurrent.
Mycket bred mediekatalog med film anpassat för målgruppen.
Metadata och uppmärkning av hög kvalité med koppling till läroplanen. 
Handplockad e- och ljudbokskatalog med obegränsad användning. 
Bra extratjänster så som mediearkivet, Kurser om Resurser m.m.
Färdiga teman, lektioner och paketerat material som sparar tid år läraren.
Vi ställer upp när kommunerna vill ha demos, info, testa teknik m.m.
Vi har en bra kundtjänst som gör det lilla extra.
Vi har en kunnig teknikförsäljning med inhouse, egen montering, rådgivning och bra 
reklamationsmöjligheter.
Vi har dedikerade plattformar för både utbildning och äldreomsorg.
Kommunerna har insyn i bolaget och kan påverka.
Kommunerna slipper upphandla tjänsten.
Ej skalbar tjänst. Alla kommuner får samma tjänst för att kunna utnyttja skalfördelarna 
maximalt.

MEDIECENTRAL



Mediapoolen

FILMPLATTFORM
Strömmande film, med 

uppmärkning och handledningar

MEDIEPLATTFORM
Film, e-böcker m.m.

LÄRMOMEDELSPLATTFORM
Byggt med läromedelsstruktur, 

innehåller film, text, bild och 
annat digitalt.

MEDIECENTRAL
Medieplattform med 

extratjänster samt 
teknikförsäljning, 

föreläsningar, m.m.

Insyn och samverkan med 
kommunerna.

Erbjudande till hela 
kommunen.

Swedish 
film (Film 
och skola)

Skolmedia SLI 
Education

NE

FilmnavetKunskaps
media
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-03-03 Dnr KS 2021/00075 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Under 2018 inleddes två uppdrag inom Vårdsamverkan i Västra Götaland om att ta fram 
förslag till överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR för barn och unga.  
 
Uppdragen omfattade dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och 
unga som vårdas utanför hemmet och dels Västbus-Samverkan för barn och ungas 
bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 
vinna på att slås samman till en. Mot bakgrund av detta har ”Samverkan för barn och 
ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” tagits fram och ersätter de tidigare överenskommelserna. 
  
Syftet med nu aktuell överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar 
för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är 
barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommunerna.  
 
Västkoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom 
överenskommelsen om barns och ungas hälsa. Förbundsdirektionen i Fyrbodals 
kommunalförbund beslutade den 10 december 2020 att rekommendera kommunerna att 
anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
 
Ärendet har remissbehandlats av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
vilka båda tillstyrker att överenskommelsen antas.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 26. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25. 
Socialnämndens protokoll 2021-02-17 § 26. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-05.  
Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen, 2020-09-07. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr BUN 2021/00112  

Kommunstyrelsens internremis avseende Remiss från Fyrbodal 
- Samverkan för barns- och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen  

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen i 
Uddevalla har beslutat remittera ärendet till socialnämnden och barn och utbildnings-
nämnden. Samverkan för barns och ungas hälsa kommer att ersätta det som tidigare gått 
under benämning Västbus och styr över arbetet med samordnade individuella planer, 
SIP. 

Beslutsunderlag 

- Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25  
- Delegationsbeslut Kommunstyrelsens internremis - Fyrbodals kommunalförbunds 

remiss Samverkan för barns- och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och VGR 

- Följebrev från Fyrbodal gällande Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

- Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

Yrkande 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
 

 Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-02-23 
Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-02-23 
Kommunstyrelsen  
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar  
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Handläggare 

Skolsköterska Med. led.ansvar Susann Magnusson 
Telefon 0522-69 69 68 
susann.magnusson@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens internremis avseende Remiss från Fyrbodal 

– Samverkan för barns- och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-

regionen  

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen i 
Uddevalla har beslutat remittera ärendet till socialnämnden och barn och utbildnings-
nämnden. Samverkan för barns och ungas hälsa kommer att ersätta det som tidigare gått 
under benämning Västbus och styr över arbetet med samordnade individuella planer, 
SIP. 

Beslutsunderlag 

- Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25  
- Delegationsbeslut Kommunstyrelsens internremis - Fyrbodals kommunalförbunds 

remiss Samverkan för barns- och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och VGR 

- Följebrev från Fyrbodal gällande Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

- Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
 

Ärendebeskrivning 

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelse om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
hemmet, dels Västbus-Samverkan för barn och ungas bästa. Båda dokumentet var ute 
på remiss som Uddevalla kommun besvarade.  l samband med beredningen av de båda 
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förslagen blev det allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen var många och 
att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en.  
 
Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och 
gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser. Behov av 
stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa 
problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Barnet, den 
unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle att 
påverka stöd- och vårdinsatserna. Överenskommelsen ska gälla 2021-01-01- 2023-12-
31 med möjlighet till förlängning 2 år. Information om arbetet med samordnad 
individuell plan, dokumentmallar samt information kring hur man kan anmäla avvikelse 
om samverkan inte fungerar finns på vardamverkan.se. Implementering av 
överenskommelsen kommer att behöva göras och vissa lokala rutiner och riktlinjer 
upprättas. 
 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Susann Magnusson  
Förvaltningschef  Skolsköterska med medicinskt  
  ledningsansvar 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr SN 2020/00280  

Remiss avseende Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Kommunstyrelsen gällande Samverkan för barn och ungas 
hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen. Remiss har även sänts till barn- och utbildningsnämnden. Fyrbodals direktion 
har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslag till Sam-
verkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kom-
muner och Västra Götalandsregionen. Socialtjänsten ställer sig positiv till framtagen 
överenskommelse.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-05. 
Följebrev från Fyrbodal gällande Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 
2020-12-17.  
Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen, 2020-09-07.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att till kommunstyrelsen avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar.  
  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2021-02-24 
Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-25 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2021-02-26 
Kommunstyrelsen 
Socialtjänstens ledningsgrupp 
Kerstin Windemo, sektionschef barn-och unga 
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Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 
Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Kommunstyrelsen gällande Samverkan för barn och ungas 
hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Remiss har även sänts till barn- och utbildningsnämnden. Fyrbodals 
direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera kommunerna att anta förslag 
till Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen. Socialtjänsten ställer sig positiv till 
framtagen överenskommelse.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-05. 
Följebrev från Fyrbodal gällande Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 
2020-12-17.  
Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen, 2020-09-07.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat ”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen” på remiss till 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.  
 
Under 2018 inleddes två uppdrag inom Vårdsamverkan i Västra Götaland om att ta fram 
förslag till överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR för barn och unga. Uppdraget omfattade dels Överenskommelse om Trygg och 
säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet och dels Västbus-Samverkan 
för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt 
tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att 
överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Mot bakgrund av detta har 
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”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen” tagits fram och ersätter de tidigare 
överenskommelserna.  
 
Syftet med nu aktuell överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar 
för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är 
barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommunerna. 
 
Västkoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom 
överenskommelsen om barns och ungas hälsa. Förbundsdirektionen i Fyrbodals 
kommunalförbund beslutade den 10 december 2020 att rekommendera kommunerna att 
anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
 
Socialtjänsten ställer sig positiv till framtagen överenskommelse. Den utgör grund för 
det arbete som sker gällande målgruppen barn och unga t o m 20 år som behöver 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunen. 
 
 
 
 
 
Roger Granat Lisa Svanberg 
Socialchef Processtödjare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Kerstin Windemo, sektionschef 
 
 



§ 112 

Överenskommelse om barn och ungas hälsa 

Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2020-12-10 
Diarienummer: 202G-1127 

Paragrafer: 110-124 
Sida 6 (19) 

Västkoms styrelse beslutar i ärendet den 24 november att ställa sig bakom överenskommelsen om 

barns och ungas hälsa . Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 

ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är 

barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från 

olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. 

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelse om samverkan mellan 

kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels Överenskommelse om Trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet, dels Västbus-Samverkan för barn och 

ungas bästa. l samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 

beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att 

slås samman till en . 

Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchefvälfärdsutveckling. 

Handlingar tilf ärendet bifogas kallelsen. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta att rekommendera 

kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Direktionen beslutar 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Beslutet expedieras till: 

Medlemskommunerna i Fyrbodal 

Västkom 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för Ullväxt 

Museigat.m 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0~22 · 44 06 20 • k.:Jnsli~rbadal.se • www.fyrbodal.se 
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1 Utgångspunkter 
1.1Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

2020 blev FN :s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksam het. 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

l Social tj änstlagen, Sol, och Hälso- och sjukvårclslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 

kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region. 

Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både Sol och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet. 

En ny lag, Lag om hä lsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 

placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. l Sol 

anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 

det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 

om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

1.2Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter. 

3 
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 

samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 

Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård harsamma rätttill tandvård och hälso- och sjukvård 

samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola. 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län . 

1.4Målgrupp 
Alla barn och unga t. o. m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 

kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 

stödboenden, med stöd av~ LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) . 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen. 

1.50mfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 

form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 

behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 

läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 

placering i samhällsvård. 

Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun

region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 

De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 

överenskommelse. 

Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 

individuella plan {51 P), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 

samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 

placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt l. l Bakgrund). 

l Västra Götaland utgör Hä lso- och sjukvårdsav alet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 

mellan VGR:s hälso· och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso

och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

överenskommelse om samarbete kri11g personer med psykisk funktionsnedsättni ng och personer 
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. l 

överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vld in

och u tskrivn ing från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, S!P omfattar 

vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras . 

~.6 Giltighetstid 
2021-01-01- 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftl igen sagt upp överenskommelsen 

senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 

regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen. 

2 Ansvar för samverkan 
2.~Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt . En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta . Därför har Socialstyrelsen och skolverket 

tillsammans utarbetat en vägled ning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring . 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden. 

2.2Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 
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2.2.1 strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan 

Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå . 

Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 

samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 

ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. l styrningen ingår att följa upp och 

efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister. 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 

kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 

kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 

samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 

(VVG). På delregionalnivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 

motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. l de olika ledningsgrupperna sitter 

företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 

ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 

och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 

ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 

delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 

unga, i de fall det behövs. 

2.2.2 Samverkan kring den enskilde ·Samordnad individuell planering, SIP 

l både Sol och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 

region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 

eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 

behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 

eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 

SIP. l Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur~ ska 

upprättas. 

Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 

och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 

som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 

med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 

För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 

vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

,. l Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole-och skolformer) i SIP-pracessen på 

samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 

unga. 

r Skolan (samtliga förskole-och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 
sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

,. Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 

skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

,. skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen- inte en enskild verksamhet. Om en 

verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 

instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 

deltagare på mötet. 

,. l de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 

ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet. 

,. Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen . Att hen 

deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

, Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP -mötet, även om 

de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och 515-hem som är involverade och den en skilde önskar ha med. 

r SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 

så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

, Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 

skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 

upprättas. 

Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv 

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt_ 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3) . 

2.2.3 Anmälningsplikt 
EnligtSolär alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa . Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 

inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 

Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 

med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 

om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 

om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 

vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 

läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 

anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 

2.2.4 sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 

vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan. SIP . Om barnet har två vårdnadshavare ska båda &am tycka. 

Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 

informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 

huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 

angelägenheter, utövar barnets befogenheter t. ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjä nsti nsatser. 

Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 

allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 

att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 

har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare. 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SIP-riktllnjen ), rnen kan även vara muntligt. 

Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kannär 

som helst återkallas av den enskilde. 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 

har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fal l. Det finns alltså inga sekretesshinder så 

länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § Sol. 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga sorn är placerade utanför hemmet får tillgång till 

adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psyldatrisk, och tandvård samt att 

hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 

placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 

socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

3.1 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 

genomförs och dokumenteras i en Samordnad Individuell plan. SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 

ansvar för placerade barn och u ng a ä r tyd Ii g t och Sol a n ger att socialtjänsten ska verka för att barn 
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 

socialtjänsten ska upprätta enligt Solviden placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 

l samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske . Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen . Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 

primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. l anslutning till en placering ska i tillämpliga 

fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring perso11er mecl psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 

droger och spel om pengar. 

Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t. ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga . 

Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten . Motsvarande ska hälso- och 

sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgiva re. 

3.3lnför placering 

3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in . Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i cen l rum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 

vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt Sol, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

3.3.2 Konsultation 

l samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 

myndigheter som t. ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 

ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

,.. Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso· och sjukvårdens 

skriftliga utlåtanden. 

Konsultationsstödet bestar av fragor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 

handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• I<onsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvårelen 

• Konsultation pägåE?ncle vårdkon tal<ter 

Om skriftligt utlätande behövs finns mallar för hälso- och sjukvärdens respektive tandvårdens 

utlcitancle till socialtjänsten. Dessa mallar kan ocksa användas som dokumentation av hälso
respektive tand hälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt unelerlag hos sjukvårds· 

/tandvardsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• U llåtande från hälso· och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

3·4 l samband med placering 

3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 

ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 

vårdgiva re). 

VGR ansvarar för att barnhä/sovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 

efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 

den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 

placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 

underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en om listning av barnet. För uppgifter om 

var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 

kontaktas. 

All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
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för informationsöverföring genomföras. 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
ellerföreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg . Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten . 

r Rutin för läkarundersökning 
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BB IC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. 

3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner n~dan . Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen . 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föresl<rlfter och 
allmänna råd om hä lsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 

patienten . 

r Rutin för hälsoundersökning 
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den u ng e 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 

asylsökande) . 

Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 

hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Uti<Hande frå n hälso- och s!ukvarden, vårdcentralen 
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 

Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs). röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 

mm). 

l l 
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckni ng rned landstingens kontaktuppgif ter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

,. Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och orn det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Orn tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

3.4.4 Akutplaceringar 

Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

3.4.5 Fast vårdkontakt 

Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive Sis

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedörns i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vård kontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdornens listade vårdcentral eller om så bedörns lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 

3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 

fullmakt till familjehemmet eller HVB, in kl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke . Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 

eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet. 

3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 

hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i Sol ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 

och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen. 

3·5 l samband med avslut av placering 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 

Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas- givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

12 
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas . De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

4.2Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 

samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt lansgemensam ru tin . 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 

framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 

vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG) . 

Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapporttill vårdsamverkan VG (VVG) med 

sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen . 

4.3Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 

med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 

inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 

komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 

parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 

del regiona la vårdsamverkansom råd e n a. 

Under tiden parterna löser tvisten ha r de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 

en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 

kommer i kläm. 

4.4Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 

vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

13 



7 

2020-09-07 V.. K ~~VÄSTRA ast om y GÖTALANDSREGIONEN 

Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

s Gemensamma utvecklingsområden 

> Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

,- Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

J;. Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

,- Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. 

r Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner. 

14 



Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kans li@fyrbodal.se> 
Skickat: den 17 december 2020 14:21 

J/J \Zo1o /trD 

Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla .se>; Sotenäs kommun 
<registrator.kommun@sotenas.se>; Munkedals kommun 
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Sotenäs kommun <info@sotenas.se>; Bengtstors 
kommun <kommun@bengtsfors.se>; Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; 
Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Trollhättans stad 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; Orust kommun <kommun@orust.se>; Dals Eds kommun 
<kommun@dalsed .se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; Tanums kommun 
<ks.diarium@tanum.se>; Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Åmåls kommun 
<kommun@amal.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se> 
Ämne: Rekommendation Överenskommelse om barn och ungas hälsa 

Förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund har den 10 december 2020 beslutat följande: 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Se bifogat protokollsutdrag och överenskommelse. 

Med vänliga hälsningar 
Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500 
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla 
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 
www.fvrboda l.se 
Facebook 
Twitter 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-03-03 Dnr KS 2021/00073 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av 

tidigare 2018-2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 att anta Handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2018-2020. Ärendet hade dessförinnan remissbehandlats av socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden som tillstyrkte antagandet. 
  
Handlingsplanen innehåller fem fokusområden som återfinns från den nationella nivån. 
Dessa är: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas 
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. Inom 
varje fokusområde finns mål, indikatorer och länsgemensamma aktiviteter uppsatta.  
 
Efter rekommendation från den länsgemensamma styrgruppen beslutade 
förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-12-10 att rekommendera kommunerna att anta förslag 
till förlängning av handlingsplanen till och med 2022. Handlingsplanen är densamma 
bortsett från att några av de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts samt att sex 
indikatorer har tillkommit och tre har utgått. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har efter remissbehandling beslutat att 
tillstyrka förlängningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-03. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 25. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25. 
Socialnämndens protokoll 2021-02-17 § 27. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-27.  
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.  
Förbundsdirektionens Fyrbodals protokoll 2020-12-10 § 113.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 
2018-2022. 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-03-03 Dnr KS 2021/00073 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
 



Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kans li@fyrbodal.se> 
Skickat: den 17 december 2020 14:25 
Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; Sotenäs kommun 
<registrator.kommun@sotenas.se>; Munkedals kommun 
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Sotenäs kommun <info@sotenas.se>; Bengtstors 
kommun <kommun@bengtsfors.se>; Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; 
Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Trollhättans stad 
<tro llhattans.stad@trollhattan.se>; Orust kommun <kommun@orust.se>; Dals Eds kommun 
<kommun @dalsed.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad .se>; Tanums kommun 
<ks.diarium@tanum.se>; Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Åmåls kommun 
<kommun@amal.se>; Lysekils kommun <registrator@ lysekil.se> 
Ämne: Rekommendation Handlingsplan för psykisk hälsa 2018- 2022 

Förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund har den 10 december 2020 beslutat följande: 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 
i Västra Götaland 2018 - 2022 

Se bifogat protokollsutdrag och handlingsplan. 

Med vänliga hälsningar 
Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500 
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla 
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 
www.fyrbodal.se 
Facebook 
Twitter 
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§ 113 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018- 2022 

51J \ Zolo jzrr 

sa rnmanträdespro to koll 
Förbundsdirel<tionen 

Sammanträdesdatum: 2020-12-10 
Diarienummer: 2020-1127 

Paragrafer: 110 -124 

Sida 7 (19) 

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 

länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018-
2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna 

samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för 

vårdsamverkan. 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där man i 

Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma 

insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. 

Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling. 

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta att rekommendera 

kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-
2022. 

Direktionen beslutar 

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 

Västra Götaland 2018-2022. 

Beslutet expedieras till: 

Medlemskommunerna i Fyrbodal 

Västkom 

Justerare: Utdragsbestyrka n de: 

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för lillväxt 

Musoig.1t.1n 2 • Oox )05 • 451 !fl Uddevalla • V:d 0522 · *' 06 :w • k,ll,li~lyrhod,ll.se • www.fyrhodal.se 
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Uppföljning av handlingsplanen 20 19 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. 

Förändringarna 
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med "NY!". Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
ochle/ler beroende litskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfOlien och standardiserade bedömningsmetader 
för foräldraformågo. 

.. 
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År 20 16 slöt regeringen och Sveriges Kommuner· 
och Regioner (SKR) överenskommelsen "Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa". 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt. 

www.vardsamverkan.se; 
O - handlingsplanpsykiskhalsa 



Den mänskliga rättigheten till bästa uppnaeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor· som bor, 
verkar och vistas i Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa -der tas fram planer. 
det satsas. det följs upp och det utvecklas. Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra. men i 
mötet oss emellan skaver det ibland . De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för· att istället se till den enskildes behov. Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde. 

Organisation 
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans sa 
att alla nivåer- regionalt, delregionalt och lokalt
strävar at samma håll ställer· krav på gemensamma 
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de 
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns 
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 20 17 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare iVVG är en r-epresentant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet. 

åt orn vi befinner· oss i stora Göteborg. i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. l arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus pa omraden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill at samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Med handlingsplanens mal, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på fr~gor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan. 

Förbyggande och främjande arbete 

Tillgängliga tidiga insatser 

~ · Enskildas delaktighet och rättigheter 

Utsatta grupper 

Ledning, styrning och organisatlon 

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för 
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgr·uppen ska följa 
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens 
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG 
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna. 
l styrgruppen finns representanter från de sex 
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri. 
primärvård och kommun. r styrgruppen ingår även 
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvår-d. 

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred 
front med deltagande tjänstemän från kommun och 
region frän samtliga vårdsamverkansområden i syfte 
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som 
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners, 
brukarförett·ädare, representanter från HBTQ
communityt och nationella minoriteter. 



Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland 

Delregional vårdsamverkan 

l Kommunerna i 
Västra Götaland 

styrgrupp 
Psykisk hälsa 

Regionens 
verksamheter 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) 

Politiska samridet (SRO) 

Genomförande 
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen. 

Uppföljning 
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete. 

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en 
användarmanual och ett excel-ark för 
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på 
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 



1. Förbyggande och främjande arbete 

l Il il l 
tloilvision on• suicirl i Viistia Götaland 

Varje ar tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler. identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg. 

2. Tillgängliga tidiga insatser 

Mill Älcl:2 pei'Sllfi~!i" mecl psy~1is\\ o halsa sll<l fel 
2.1 l·;itt•i.~r:.lochstöti 

Aldrandet i sig innebär en ökad risk för bade fysiska och 
psykiska s]ukdomilr. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa. vilket gö1· att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap. 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldr·e behöver uppmärksammas för att fl er ska få 
rätt vård, stöd och behandling. 

Antal suicid i befolkningen. 
Antal suicidförsök i befolkningen. 
Handlingsplan för suicidprevention. 

Lii nsgenlei\'Jd:n u:\ti·iikt 
Länsgemensam handlingsplan fö r 
suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdr·ag. 
·/ Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland - Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025. 

Aktuella rutiner för samordning inom 
äldreomsorgen. 
Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 
befolkningen. 
NY! Andel äldre med äldreomsorg som 
har besvär av ängslan. oro eller ångest. 



3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

Sedan 20 l O är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktöre1· ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatse1· från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

i utved\li r bete 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips! 

lndi~rDtorer 

Upprättande av SIP i befolkningen. 
Uppföljning av SIP i befolkningen. 
Rutin för information om SIP. 

L,;Jil r11 aktivitet. 
Vid behov revidera den länsgemensamma 
riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 

Revidering genomförd 2020. 

Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV). 

Digital SIP finns i !T-stödet SAMSA 

Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 
med SIP- hur blir det för den enskilde? 

Rapport framtagen: "Jag lever mitt liv mellan 
stuprören" Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 20 18. 

j,i,j i i\Cl [O(F: i 

Systematiskt samarbete med 
brukarorganisationer. 

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip 



i\ 1 i l J 

4 .:1. 

4. Utsatta grupper 

i11gen skd di,-)i<Jinlitl2r~F~ F:;iJ,::( uppl(·: ··/~ l llo,;~Jtivt 

IJemötancl;; i l\imlciktc.:iiElllH:r.l l·:.onllrllll ';Iw1 o,~iJ 

IH) I I 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter. normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka. 

i1/J i~] 
1} , 2 

p,; <;t>tH: r ,, .d nll,:>lmil\, psyl\i :;h oh ii l ~><l 

och .Il;:;:' l·.ornpk:.( pro blsmatih ska f<i 
i nt ::.gr:~ (<Hh iw;J Ler 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 

väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vard och 
behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård. 

5. Ledning, styrning och organisation 

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser~ Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör· störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för malgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

lndii•.;lt'!r 

Klagomål med avseende på bemötande 
inom socialtjänst och sjukvård. 
Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 
uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen. 

l_ ;irhgc;n:t;JI).Jiil3idi'ti!.8t 

Se över och, vid behov, ta fram 
länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder. 

Ii H l t!1 El t cm: i' 
Case management till personer med psykisk 
sjukdom. 
Aktuella rutiner för samordning inom 
socialtjänsten. 

l. A i1 :; '~l~ Ii ll': Il:-:. C\1'11 () i\ti 11i t;:; t 
Uppföljning av delregionala/lokala 
tillämpningar av "Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk". 

l llclik:_;tn r:~r 

standardiserade bedömningsmetoder 
inom missbruk- och beroendeverksamhet 
standardiserade bedömningsmetoder för 
utredning av alkoholmissbruk. 
standardiserade bedömningsmetoder för 
utredning av drogmissbruk. 
Ny! Rekommenderad behandling vid 
psykiatriskt tillstånd. 

Inrättande av regionalt resurscentra för 
psykisk hälsa. 



, 

1. Förbyggande och främjande arbete 

Mål Föri.ilclrm sk<1 erbjudas stödunder barnets 
1..1 hel21 uppvä.·<t 

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk.Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 

Mill Alla ele';et· skalörnna gr-uncl- och 
1.2 gymnasieskolan mecl goclkäncla betyg 

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

lllclihclto:e! 
Manualbaserad insats för föräldrastöd. 
Ny! Föräldraprogram om alkohol och 
droger i grundskolan. 

lnllii\ato(er 
Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom tre år. 

Andel elever utan godkända betyg från åk 9. 

Andel elever med betydande frånvaro från 
skolan. 



Mil l 
2 .:!. 

2. Tillgängliga tidiga insatser 

Ba111 och un :;;J :necl psjlds:\ ohAls<e1 Sf\<1 fa riitt 
insatsei' i r ~i\t tid 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som "första 
linjen" är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykisk~ 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgar 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem. remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp. 

Före bygga och uppm;il·k.sillllill<l bnil\ cl'l 
a lkoho l och n<lrlwtii<a b!,lncl ung<l 

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommandel 
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. l samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 

i :~ci ilciltcrc r 

Barn och unga med psykiatrisk diagnos 
som vårdats i slutenvård. 
standardiserade bedömningsmetoder 
för utredning av missbruk. 
Ny! Andel barn och unga som får en 
första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 
Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom pa en vårdcentral. 

i1 11:ii ~.atorer 

Andel elever med riskkonsumtion av 
alkohol i åk 9. 
Andel elever med riskkonsumtion av 
alkohol i gymnasiet år 2. 
Andel elever som någon gång använt 
narkotika i åk 9. 
Andel elever som någon gång använt 
narkotika i gymnasiet år 2. 

Ui n.sgernei'snm '' ~ti1J i t2t 

Sammanställa kunskap och ta fram 
ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/ 
mottagningar för unga. 
V Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende. 



3. Enskildas delaktighet och rättigheter 

i'JlaJ Barn och unga som har beh011 <W 
3,1 silmorclnade ins<1tser sila ha en SIP 

Sedan 20 l O är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
l Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. l den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

M fil 
3.2 

Brukarföretriicl;:ne sl\a erbjuclas clelav.tighet i 
utvec kl i n gsa r bete 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 

Tips! 

lmlil\c1tOrer 
Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år. 
Rutin för information om SIP. 

L<insgemer1se1r·n Cikti'iitd 
Revidering av Västbus riktlinjer och 
stödmateriaL 
V Överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa fastställs 2020. 

lnc!i k<1tor 
Systematiskt samarbete med brukarorganisationer. 

Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www. vardsamverkan.sejsip 

- l 



Mal 
4 . .1 

4. Utsatta grupper 

l r ~. ~n si\n elisKrimin Hels eii •H upp l2va 
n ;g Hr.;t bemö t<111cl" i ko nt al\te rn <l med 
komnHIIle rn CI och r :gionen 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuellläggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka. 

5. Ledning, styrning och organisation 

Mal Nollvisloll om suicicl i Västra Götu!allCI 
5.1 

l flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. l Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktör·er. Ingen i Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

l mi il< a to r 
Klagomål med avseende på bemötande 
inom socialtjänst och sjukvård. 

Utnsgemensa ;J l Clkt;vi tet 
Se över och, vid behov, ta fr·am 
länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder. 

ln cl ik:Jtorer 
Antal suicid i befolkningen 0-19 år. 
Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år. 
Handlingsplan för suicidprevention. 

l.ä n s gr: m e n Si1 11lll1J il kt i,;i te te r 
Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven
tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn
dighetens l1ppdrag. 

.. / Framtagen 2020: Det goda livet i Västra 
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 

Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS). 
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Handläggare 

Skolsköterska Med. led.ansvar Susann Magnusson 
Telefon 0522-69 69 68 
susann.magnusson@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens internremiss - remiss från Fyrbodal - 

Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Sammanfattning 

Fyrbodals direktion beslutade den 15 februari 2018 att rekommendera medlems-
kommunerna att anta Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Barn och 
utbildningsnämnden ställde sig positiva till handlingsplanen i sitt remissvar till 
Kommunstyrelsen 2018-12-13 och arbetar sedan dess efter planen.  
   
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022. Kommunstyrelsens ordförande har på delegation remitterat ärendet till Barn och 
utbildningsnämnden och till Socialnämnden inför beslut i Kommunstyrelsen.   
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8 
Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen 2020-12-10 § 113 och Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018 - 2022 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förslå Kommunstyrelsen att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
 

Ärendebeskrivning 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022. Kommunstyrelsens ordförande har på delegation remitterat ärendet till Barn och 
utbildningsnämnden och till Socialnämnden inför beslut i Kommunstyrelsen. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen kan fortsätta arbeta utifrån handlingsplanen och ser 
inget hinder till att en förlängning av giltighetstiden för nuvarande plan görs. 
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Staffan Lindroos Susann Magnusson  
Förvaltningschef  Skolsköterska med medicinskt  
  ledningsansvar 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr BUN 2021/00111  

Kommunstyrelsens internremiss - remiss från Fyrbodal - 
Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Sammanfattning 

Fyrbodals direktion beslutade den 15 februari 2018 att rekommendera medlems-
kommunerna att anta Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Barn och 
utbildningsnämnden ställde sig positiva till handlingsplanen i sitt remissvar till 
Kommunstyrelsen 2018-12-13 och arbetar sedan dess efter planen.  
   
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022. Kommunstyrelsens ordförande har på delegation remitterat ärendet till Barn och 
utbildningsnämnden och till Socialnämnden inför beslut i Kommunstyrelsen.   
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8 
Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen 2020-12-10 § 113 och Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018 - 2022 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förslå Kommunstyrelsen att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-02-23 
Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-02-23 
Kommunstyrelsen  
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 
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Handläggare 

Utvecklare Anna Hurtig 
Telefon 0522-69 70 41 
anna.hurtig@uddevalla.se 
 

 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av 

tidigare 2018-2020 

Sammanfattning 

Efter remissbehandling av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 
kommunstyrelsen 2019-01-30 att anta Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2020.  
 
Handlingsplanen innehåller fem fokusområden som återfinns från den nationella nivån. 
Dessa är: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas 
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 
Inom varje fokusområde finns mål, indikatorer och länsgemensamma aktiviteter 
uppsatta. 
 
Efter rekommendation från den länsgemensamma styrgruppen beslutade 
förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-12-10 att rekommendera kommunerna att anta 
förslag till förlängning av handlingsplanen till och med 2022. Handlingsplanen är 
densamma bortsett från att några av de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts samt 
att sex indikatorer har tillkommit och tre har utgått.  
 
Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen efter remiss till socialnämnden och barn och 
utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 
Förbundsdirektionens Fyrbodals protokoll 2020-12-10 § 113 
Följebrev till Handlingsplan för psykisk hälsa 2020-12-17 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden gällande 
handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av tidigare 2018-2020, daterad 
2021-01-25 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2022.  
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Roger Granat Anna Hurtig 
Socialchef Utvecklare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr SN 2020/00287  

Remiss avseende Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, 
förlängning av tidigare 2018-2020 

Sammanfattning 

Efter remissbehandling av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 
kommunstyrelsen 2019-01-30 att anta Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2020.  
  
Handlingsplanen innehåller fem fokusområden som återfinns från den nationella nivån. 
Dessa är: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas 
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 
Inom varje fokusområde finns mål, indikatorer och länsgemensamma aktiviteter 
uppsatta. 
  
Efter rekommendation från den länsgemensamma styrgruppen beslutade 
förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-12-10 att rekommendera kommunerna att anta 
förslag till förlängning av handlingsplanen till och med 2022. Handlingsplanen är 
densamma bortsett från att några av de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts samt 
att sex indikatorer har tillkommit och tre har utgått.  
  
Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen efter remiss till socialnämnden och barn och 
utbildningsnämnden. 
  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-27. 
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022. 
Förbundsdirektionens Fyrbodals protokoll 2020-12-10 § 113. 
Följebrev till Handlingsplan för psykisk hälsa 2020-12-17. 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden gällande 
handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av tidigare 2018-2020, 2021-
01-25. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2022.  
  
 
Vid protokollet: Charlotte Larsson 
Justerat 2021-02-24: Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-25 intygar: Charlotte Larsson 
Skickat 2021-02-26 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras pga. nya löneavtal för 
Kommunal 2020 samt fördelning av extra skolmiljard. Justering görs för att nämnderna 
ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-11  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nämnderna tillförs kommunbidrag om 28 546 tkr för ökade personalkostnader till 
följd av kommunals nya löneavtal för 2020, 
 
att barn- och utbildningsnämnden tillförs kommunbidrag om 5 575 tkr avs. extra 
statsbidrag till skolan,  
 
att finansiering sker genom pris-och lönereserven samt reserv för riktade statsbidrag. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Löneavtal 2020 
Löneavtalet för Kommunal är färdigförhandlat för 2020. Avtalet gäller från 2020-11-01 
och personalen har fått ny lön och retroaktiv lön i februari. Nämndernas kommunbidrag 
föreslås utökas med 28 546 tkr för att kompensera för de ökade kostnaderna, vilket 
finansieras av pris- och lönereserven.  
 
Ytterligare en reglering av kommunbidragen till nämnderna kommer att ske när 
Kommunals avtal från 2020-11-01 är färdigförhandlat.  
 
Fördelning per nämnd framgår av nedanstående tabell. 
 
Extra statsbidrag 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor 
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Stödet behöver inte sökas utan utbetalas som ett generellt statsbidrag. 
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Uddevalla kommun kommer att erhålla 5 575 tkr, vilket överförs till barn-och 
utbildningsnämnden som ett extra kommunbidrag.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 

Kommunbidragsjusteringar 2021, belopp i tkr

Nämnd

Ingående 

kommunbidrag

Nya 

löneavtal Skolmiljard

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 11 901 11 901

Kommunstyrelsen 368 510 105 368 615

Barn och utbildningsnämnden 1 538 707 5 374 5 575 1 549 656

Socialnämnden 1 388 167 22 306 1 410 473

Samhällsbyggnadsnämnden 111 506 301 111 807

Kultur och fritidsnämnden 146 981 460 147 441

Valnämnden 100 0 100

Summa nämnder/styrelse 3 565 872 28 546 5 575 3 599 993

Riktat statsbidrag tillskott 5 600 -5 575 25

Pris- och lönereserv 83 784 -28 546 55 238
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Handläggare 

Anders Brunberg, chef Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Medfinansiering av Leader Södra Bohuslän avseende Lokalt 

ledd utveckling under 2021–2022 

Sammanfattning 

Landsbygdsprogrammet har nu förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att 
vårt Leader-område kommer att arbeta vidare med utvecklingsstrategierna för 2014–
2020 under ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram till 
mitten av 2025. Nuvarande Leader-program har under nio år haft en form som innehöll 
tre olika fonder men övergår nu till en enda fond.  
 
Sedan bildandet har Leader Södra Bohuslän stöttat över 70 lokala utvecklingsprojekt 
och deltagarna bidragit med 28 000 timmar i ideellt engagemang. Under senaste 
perioden 2014 - 2020 har Leader stöttat 17 projekt med säte i Uddevalla kommun. 
Dessa har bidragit till att utveckla besöksnäringen i området, skapat nya besöksmål och 
arrangemang. Andra har bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för dem som bor och 
verkar i området genom att skapa mötesplatser eller nya lösningar på områdets 
utmaningar eller testa nya sätt att skapa hållbara lösningar för energieffektivisering eller 
sätt att producera lokal mat. Nytt för perioden är att man kunnat ge projektstöd till 
företag. Projekten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och 
tjänster till vårt område.  
 
Leader Södra Bohuslän har för förlängningsåren 2021–2022 äskat 16 969 697 kronor 
från Jordbruksverket för att driva lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden.  
Till detta krävs 5 400 000 kronor i offentlig medfinansiering. Det är 400 000 kronor per 
kommun och år, vilket är i linje med vad som tidigare fakturerats kommunerna.  
 
Kommunledningskontoret upplever stor framgång med satsade medel till Leader då  
8 420 887 kr beviljats till projekt som har sitt säte i kommunen (projekt som sträcker sig 
över flera kommuner är inte inräknade), vilket betyder 3,51 kr tillbaka på varje satsad 
krona. 
 

Beslutsunderlag 

Förlängd utlysningstid Leader södra Bohuslän, 2021-02-17 
Tjänsteskrivelse KS 2021/00147 
Tjänsteskrivelse KS 2015/00330 
Avsiktsförklaring 2015-06-23 (KS2015/00330) 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medverka i Leader-områdets förlängda programperiod och medfinansiera Leader 
södra Bohuslän med 400 000 kr/år, inom kommunstyrelsens övriga budgetposter 2021 - 
2022, dvs två år, samt 
att medfinansiering sker i kontanta medel inom kommunstyrelsens övriga budgetposter. 
 

Ärendebeskrivning 

Tidigare har kommunen (KS/2015:00330) beslutat att under program 2014 - 2020 
medverka i Leader- område.  
 
Landsbygdsprogrammet har nu förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att 
vårt Leader-område kommer att arbeta vidare med sina utvecklingsstrategier för  
2014–2020 under ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram 
till mitten av 2025. Nuvarande Leader-program har under nio år haft en form som 
innehöll tre olika fonder men som nu övergår till en enda fond.  
 
Sedan bildandet har Leader Södra Bohuslän stöttat över 70 lokala utvecklingsprojekt 
och deltagarna bidragit med 28 000 timmar i ideellt engagemang. Under senaste 
perioden 2014 - 2020 har Leader stöttat 17 projekt med säte i Uddevalla kommun. 
Dessa har bidragit till att utveckla besöksnäringen i området, skapat nya besöksmål och 
arrangemang. Andra har bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för dem som bor och 
verkar i området genom att skapa mötesplatser eller nya lösningar på områdets 
utmaningar eller testa nya sätt att skapa hållbara lösningar för energieffektivisering eller 
sätt att producera lokal mat. Nytt för perioden är att man kunnat ge projektstöd till 
företag. Projekten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och 
tjänster till vårt område.  
 
Leader Södra Bohuslän har för förlängningsåren 2021–2022 äskat 16 969 697 kronor 
från Jordbruksverket för att driva lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden.  
Till detta krävs 5 400 000 kronor i offentlig medfinansiering. Det är 400 000 kronor per 
kommun och år, vilket är i linje med vad som tidigare fakturerats kommunerna.  
 
Kommunledningskontoret upplever stor framgång med satsade medel till Leader då  
8 420 887 kr beviljats till projekt som har sitt säte i kommunen (projekt som sträcker sig 
över flera kommuner är inte inräknade), vilket betyder 3,51 kr tillbaka på varje satsad 
krona.  
 
På Kommunstyrelsen möte 28 april kommer verksamhetsledarna för Leader Södra 
Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd att informera om den avslutade 
perioden samt om hur förlängningsåren och programperioden därefter kommer att se ut. 
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Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd. för Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Leader Södra Bohuslän 
 



 
 

 
 

 

 

Till kommunledningarna i Leader Södra Bohusläns kommuner  

Angående medfinansiering  

Landsbygdsprogrammet har förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att 

leaderområdena kommer att arbeta vidare med sina utvecklingsstrategier för 2014–2020 under 

ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram till mitten av 2025. Leader 

Södra Bohuslän sträcker sig över Göteborgs Södra skärgård, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, 

Orust och Uddevalla. 

Resultat under innevarande period  

Sedan bildandet har verksamheten stöttat över 70 lokala utvecklingsprojekt. Dessa har bidragit till att 

utveckla besöksnäringen i området, skapat nya besöksmål och arrangemang. Andra har bidragit till 

att förbättra levnadsvillkoren för dem som bor och verkar i området genom att skapa mötesplatser 

eller nya lösningar på områdets utmaningar eller testa nya sätt att skapa hållbara lösningar för 

energieffektivisering eller sätt att producera lokal mat. Nytt för perioden är att man kunnat ge 

projektstöd till företag.  

Projekten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och tjänster till vårt 

område. Dessutom har deltagarna bidragit med 28 000 timmar i ideellt engagemang. 

Förlängningsåren 2021–2022 

Leader Södra Bohuslän har äskat 16 969 697 kronor från Jordbruksverket för att driva lokalt ledd 

utveckling genom leadermetoden. Till detta krävs 5 400 000 kronor i offentlig medfinansiering. Det är 

400 000 kronor per kommun och år vilket är i linje med vad som tidigare fakturerats kommunerna.  

Leader Södra Bohuslän behöver ha ett beslut från kommunstyrelsen som visar att kommunen 

medfinansierar Lokalt ledd utveckling under förlängningsåren 2021 och 2022.   

Svar med beslut önskas senast 31 mars 2021.     

 

Med vänliga hälsningar   

Frida Larsson, verksamhetsledare för Leader Södra Bohuslän  

På uppdrag av:  

Tomas Börgesson    Ordförande för styrelsen (LAG) för Leader-området Leader Södra Bohuslän 
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Handläggare 

Ronald Rombrant 
Telefon 070-580 80 58 
ronald.rombrant@uddevalla.se 

 

Utvärdering av nämndernas internkontrollplaner 2020 

Sammanfattning 

 
Enligt kommunallagen ska nämnderna (inklusive kommunstyrelsen) se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. En av revisorernas uppgifter är att pröva om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige har antagit ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” 
där det anges att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas årliga 
granskningsrapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.  
 
Sammanfattningsvis bedöms att 2020 års arbete med den interna kontrollen sker på ett 
tillfredsställande sätt enligt beslutade riktlinjer. Baserat på nämndernas genomförda 
granskningar utifrån 2020 års internkontrollplaner görs bedömningen att den interna 
kontrollen i organisationen är god. I de fall avvikelser har identifierats har de antingen 
åtgärdats direkt eller så ges förslag till förbättringar/förändringar i arbetssätt för att 
säkerställa rutinerna. Vissa granskningspunkter återkommer i nästa års 
internkontrollplaner, vilket kan bero på att granskningarna inte har kunnat genomföras 
(exempelvis på grund av pågående pandemi) eller för att granskningarna behöver 
fördjupas eller kompletteras.  
 
Samtliga nämnder har fastställt sina internkontrollplaner med utgångspunkt i 
genomförda risk- och väsentlighetsanalyser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av nämndernas arbete med internkontroll 2020 
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Ärendebeskrivning 

Utvärdering av arbetet med intern kontroll 2020 

Övergripande  
 
Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” ska varje nämnd inklusive 
kommunstyrelsen senast i december årligen anta en särskild plan för den interna 
kontrollen för det kommande året, samt rapportera resultatet av innevarande års 
granskningar utifrån gällande internkontrollplan. Kommunstyrelsen ska även, med 
utgångspunkt från nämndernas rapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
internkontroll. Kommunledningskontoret ger här en samlad återrapportering av 
nämndernas arbete med intern kontroll 2020. Bedömningen är att 2020 års arbete med 
den interna kontrollen sker på ett tillfredsställande vis, och baserat på nämndernas 
genomförda granskningar utifrån 2020 års internkontrollplaner görs bedömningen att 
den interna kontrollen i organisationen är god. I de fall avvikelser har identifierats ges 
förslag till förbättringar/förändringar i arbetssätt för att säkerställa rutinerna. Flera av 
granskningarna föreslås också återkomma i framtida internkontrollplaner för att säkra 
att genomförda åtgärder har önskad effekt. Granskningarna har omfattat både 
administrativa rutiner inom ekonomiområdet samt verksamhetsanknutna kontroller.  
 
Samtliga nämnder har fastställt sina internkontrollplaner för 2020 med utgångspunkt i 
genomförda risk- och väsentlighetsanalyser.  
 
Utöver nämndernas egna internkontrollplaner har en kommungemensam kontrollpunkt 
granskats. Den kommungemensamma kontrollpunkten har fastställts av 
kommunstyrelsen efter beredning av internkontrollgruppen och kommundirektörens 
ledningsgrupp. 
 

Kommungemensam internkontrollpunkt (dnr KS 2020/714) 
Under 2020 har en kommungemensam internkontrollpunkt granskats; det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 
Frågan om systematiskt brandskyddsarbete kommer från en extern miljörevision där 
man lyft förbättringsförslag på området. Konsekvenserna vid inträffande av brister på 
området har bedömts som mycket allvarliga. 
 
Kontrollerna gällande det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen ha berört 
ansvarsfördelning, utbildning/övning, introduktion för nyanställda, egenkontroll enligt 
checklistor, dokumentation mm.   
 
Slutsatser och rekommendationer 
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Rapportens syfte var att genom stickprov bedöma kommunens systematiska 
brandskyddsarbete. Det var således ingen tillsyn eller revision av enskilda 
verksamheter. Rekommendationerna ska istället gälla indikationer på systematiska 
brister. Kommundirektören föreslås att utifrån bristerna överväga att ge ett uppdrag om 
att se över det systematiska brandskyddsarbetet. Syftet med ett sådant uppdrag kan t.ex. 
vara att uppdatera styrdokument, tydliggöra ”ägande” av det systematiska 
brandskyddsarbetet och säkerställa dess implementering i organisationens alla delar. 
 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 bestod i, utöver den 
kommungemensamma internkontrollpunkten, att bedöma efterlevnaden av den av 
fullmäktige i januari 2020 reviderade resepolicyn, i första hand bestämmelserna om 
resor i tjänsten med bil respektive flyg. Kontrollmomenten var att pröva ”följsamhet 
bestämmelser om bil- och flygresor” och kontrollmomentet ”att beställda resor stämmer 
överens med policyns bestämmelser.  
 
Slutsatser och rekommendationer 
 
Den pågående pandemin har påverkat resandebeteendet under perioden, vilket gjort en 
mer djupgående granskning och analys meningslös. Oaktat detta har den granskning 
som har genomförts visat på behov av att kunskaperna om den gällande resepolicyn 
förbättras. Granskningen visar också att det finns anledning att fortsätta kontrollera detta 
område; därför har denna punkt tagits med även i 2021 års internkontrollplan.  
 
 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren antog i sin internkontrollplan för 2020 följande fyra områden: 
   
1. Andel förvaltarskap som handlagts för ev omprövning under året 
2. Uttagsmedgivande inom 1 vecka 
3. Förmynderskapsakterna genomgångna 
4. Ställföreträdarna har max 10 uppdrag 
 
 
De kontroller som har gjorts inom de beslutade områdena har fallit ut på ett positivt sätt 
med hög uppfyllnadsgrad. Utöver de ovan fyra angivna kontrollområdena har även ett 
femte under året lagts till; Byte av god man ska ske inom 90 dagar efter att begäran av 
entledigande har inkommit. Även inom detta kontrollområde har utfallet varit positivt.  
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2020 har, utöver den 
kommungemensamma internkontrollpunkten, omfattat 13 kontrollpunkter:  
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1. Granskning av upphandling (granskning av avtalstrohet) 
2. Avdragsförbudet (Kontroll av att hantering av att leverantörsfakturor uppfyller 

de krav som gäller för avdrag vid representation mm) 
3. Kontroll av att driftsredovisningen inte belastas med investeringar 
4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
5. Efterlevnad av delegationsordning samt dokumentation av beslut på rätt sätt 
6. Utdrag ur belastningsregister vid anställning 
7. Barnomsorg enligt behov/skollag 
8. Barnomsorg enligt behov/skollag 
9. Rektors pedagogiska ledarskap 
10. Elevers resultatutveckling 
11. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
12. Granskning att det bedrivs ett målinriktat arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling i samtliga verksamheter. 
13. Tillämpas checklista för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
Granskningarna har genomförts enligt plan och i de fallen brister och 
förbättringspotentialer identifierats ges rekommendationer för framtida kontroll och 
förbättring. 
 

Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020 har, utöver den 
kommungemensamma internkontrollpunkten, omfattat tre kontrollpunkter: 
 

 Uppnå bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek 
 Uppföljning av rutin för utdrag ur belastningsregister vid anställning 
 Uppföljning av rutin för konstregister (ej genomförd pga covid-19, hänskjuts till 

internkontrollplan 2021) 
 

Nämndens internkontroll av biblioteksverksamheten visar att biblioteken arbetar i 
enlighet med bibliotekslagen vad gäller såväl aktiviteter som utbud. Granskningen 
rekommenderar biblioteket att i revideringen av biblioteksplanen ägna ”den yngre delen 
av befolkningen” särskild uppmärksamhet. Granskningen av rutin för utdrag ur 
belastningsregister vid anställning har genomförts. Rekommendationen är att vissa 
rutinförändringar bör genomföras.   
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 omfattade - utöver den 
kommungemensamma internkontrollpunkten - tre internkontrollpunkter; introduktion av 
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nyanställda, jämställd myndighetsutövning samt jävshantering. På grund av pandemin 
har endast punkten introduktion av nyanställda genomförts, de två övriga har 
hänskjutits till internkontrollplan 2021. När det gäller granskningen av rutinerna runt 
introduktionen av nyanställda har de nyanställda generellt sett varit nöjda men 
granskningen har också visat att det finns områden som kan förbättras.  

 
Socialnämnden 
Socialnämndens internkontrollplan 2020 består, utöver den kommungemensamma 
internkontrollpunkten, av sex kontrollpunkter: 
 

 Placering av barn och ungdom i familjehem 
 Uppföljning av nämndens kvalitetsregister (denna punkt tas även upp i 2021 års 

internkontrollplan) 
 Utdrag ur belastningsregister vid anställning 
 Informationssäkerhet vid införandet av ny teknik inom Vård och Omsorg 
 Uppföljning av kommunens resepolicy. (P g a Covid-19 har denna kontroll inte 

kunnat genomföras under år 2020 Punkten tas med i Internkontrollplanen för år 
2021) 

 När verksamheten visar en stor budgetavvikelse skall en fördjupad redovisning 
göras till socialnämnden 

 
Granskningarna har till största delen genomförts enligt plan och i de fall brister 
identifierats ges rekommendationer för framtida kontroll och förbättring.  
 
 
 
Peter Larsson Ronald Rombrant 
Kommundirektör Finansstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Överförmyndaren 
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Handläggare 

Ronald Rombrant  
ronald.rombrant@uddevalla.se 

 

Nämndernas internkontrollplaner 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska varje nämnd senast i december 
årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen under det kommande året.  
 
Utöver nämndernas egna kontrollpunkter omfattas 2020 års internkontrollplaner av en 
kommungemensam internkontrollpunkt; kontroll av att avtal mellan arbetsgivare och 
medarbetare ligger till grund för distansarbete. Kontrollen är tänkt att omfatta 
distansarbete som har varit igång kvartal 2-3 2021. Den kommungemensamma 
kontrollpunkten fastställdes av kommunstyrelsen den 28 oktober 2020, § 314.  
 
Alla nämnder antog sina internkontrollplaner för 2021 i december 2020. Samtliga 
nämnder har också baserat internkontrollplanerna på genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2021 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2021 
Socialnämndens internkontrollplan 2021 
Överförmyndarens internkontrollplan 2021 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
 
 
Peter Larsson Ronald Rombrant 
Kommundirektör Finansstrateg 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



Dnr: 2020/00618 
       

Internkontrollplan år 2021 

   Datum: 2020-11-04 

   Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden 

   Handläggare: Malin Witt 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Riskbedömningar  
och handlingsplaner  
i verksamheterna 

Har enheten de 
riskbedömningar och 
handlingsplaner som är 
väsentliga för verksamheten? 
(skriftliga och aktuella) 
 

Stickprovskontroll 
i olika typer av 
verksamhet 
 (7 st) 

Utvecklare på 
Verksamhetsstöd 

Vid ett tillfälle Återrapporteras till 
nämnd i december 
2021 

Jämställd 
myndighetsutövning 

Jämställda myndighetsbeslut 
inom bygg, miljö och 
lantmäteri 

Stickprovskontroll 
på 
myndighetsbeslut 
samt intervjuer 

Avdelningschef 
Myndighetsavdelningen 

Vid ett tillfälle Återrapporteras till 
nämnd i december 
2021 

Jävshantering A, Ledamots jäv i nämnd 
 
B, Kännedom om regelverk om 
tjänstemannajäv 
 
C, Tillsynsjäv gällande 
Miljöbalkens och Plan- och 
bygglagens område där 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
är part. 
 
D, Jäv vid prövning av 
bygglovsansökan där 

A, Kontroll vid 
nämnd 
  
B, Enkät till 
chefer 
 
C, D, Kontroll av 
rutiner för 
jävsutskottet  
E, Intervjuer  
 

Avdelningschef  
Verksamhetsstöd  

A, Samtliga 
nämndssammanträden 
 
B, C, D, E. 1 gång  
 

Återrapporteras till 
nämnd i december 
2021 



Dnr: 2020/00618 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
är part  
 
E, Lantmäteriets jävssituation i 
förvaltningen och kommunen  
 

Distansarbete/tecknande 
av avtal om distansarbete 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare 
(kommungemensam) 

Kontinuerligt distansarbete ska 
enligt bestämmelser regleras i 
ett skriftligt avtal mellan 
arbetsgivare och medarbetare 
Fråga: Har ett skriftligt avtal 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare upprättats med de 
medarbetare som kontinuerligt 
arbetar på distans? 

Kvantitativ 
uppföljning. 
Enkät ska skickas 
till medarbetare 
som arbetar 
hemifrån (ej till 
medarbetare som 
rent fysiskt är 
bundna en viss 
arbetsplats) 

Kommunledningskontorets 
personalavdelning. HR-
Controller vid 
kommunledningskontorets 
personalavdelning planerar 
och genomför enkätutskick 
samt sammanställer 
enkätsvar. Bistår med 
sakkunskap i 
förvaltningarnas lämnande 
av kommentarer och 
analyser. 

Undersökningen ska 
omfatta perioden 1 
april - 30 september 
2021 

Rapport till 
kommundirektör 
samt enligt rutiner 
för internkontroll 
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FÖRKLARINGAR 
Process/rutin 
Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 
Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 
Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 
etc.  

Kontrollansvarig 
Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 
arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 
är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 
Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 
Beskriv när resultatet av kontrollen ska redovisas och var/till vem. 



 

SOCIALNÄMNDENS 
INTERNKONTROLLPLAN 2021                                                                          Förslag till SN dec 2020 

 

 
Process/rutin 

 
Kontrollansvarig 

 
Kontrollmoment 

 
Kontrollmetod 

 
Frekvens 

 
Rapporteras till  
 

 
Centralt framtagen 
kontrollpunkt 

 

     

Distansarbete/tecknande av 

avtal om distansarbete 

mellan arbetsgivare och 

medarbetare 

 

Kommunledningskontorets 

personalavdelning. 

 

HR-Controller vid 

kommunledningskontorets 

personal-avdelning planerar 

och genomför enkätutskick 

samt sammanställer 

enkätsvar.  

Bistår med sakkunskap i 

förvaltningarnas lämnande av 

kommentarer och analyser 

Kvantitativ uppföljning.  

Enkät ska skickas till medarbetare som 

arbetar hemifrån  

(ej till medarbetare som rent fysiskt är 

bundna en viss arbetsplats 

Enkät ska skickas till 

medarbetare som 

arbetar hemifrån  

 

Undersökningen 

ska omfatta 

perioden  

1 april - 30 

september 2021 

Rapport till 

kommundirektör 

samt enligt rutiner 

för internkontroll 

 

Socialnämnden 

Förvaltningschef 

och 

Avdelningschefer i 

Socialtjänsten 

 

 

Socialnämndens 
egna kontrollpunkter 

     

 

Ersättning och registrering 

av särskilt förordnade 

vårdnadshavare; 

familjehem samt EKB.  

 

(Rutinbeskrivning nr. 12, 

IFO) 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Sektionschef för sektionen 

Barn och Unga,  

Enhetschef enheten för 

familjehem och familjerätt, 

handläggare, process-

stödjare, samt ekonom. 

 

Granskning genom kontroll om upprättad rutin 

följs. Under 2019 och 2020 har antalet 

särskilda förordnade vårdnadshavare utökats 

med förhållandevis många uppdrag.  

 

Därför lämpligt att rutinen ingår i kontrollen 

för 2021. 

 

 

 

 

Stickprov, 

slumpmässigt urval 

av ärenden från 

Procapita, antal 5 st 

 

Kontrollen utförs 

under november 

2021 

 

Enhetschef 

ansvarar för 

återrapportering  

Sektionschef och 

till 1:e 

socialsekreterare 

och 

Avdelningschef 

IFO 

 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 



 
Process/rutin 

 
Kontrollansvarig 

 
Kontrollmoment 

 
Kontrollmetod 

 
Frekvens 

 
Rapporteras till 

 
Uppföljning av våra 

kvalitetsregister: 

• Palliativa registret 

• BPSD  

• Senior Alert 

 

Enhetschefer 

Hälso-och sjukvård 

Social omsorg 

MAS 

 

Utsedd personal från 

Administrativa avdelningen 

Kontroll/genomgång hur  

verksamheten arbetar med kvalitetsregistren 

 

 

Internkontrollpunkt från år 2019 och 2020 

 

Behöver följas upp ytterligare ett år för att se 

om det skett förändring i arbetssätt 

 

 

Stickprov 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Förvaltningschef 

 

Avdelningschef 

Hälso-och sjukvård 

Social omsorg 

 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 

Uppföljning av kommunens 

resepolicy 

 

 

Administrativ chef 

 

Förvaltningschef 

 

Se om den av KS antagna resepolicyn följs 

och om avvikelse från policyn finns skall 

man redovisa skälen för att inte följa denna 

policy 

 

Fanns med i Internkontrollen år 2020 men 

p g a Covid-19 har den inte kunnat 

genomföras under år 2020 

Stickprov av 20 

beslut om resa i 

tjänsten/ 

reseräkningar under 

året  

Kontrollen utförs 

under 2021 

Förvaltningschef 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 

Nytecknade avtal för 

leasingbilar i 

Socialtjänstens verksamhet 

skall vara El-bilar enligt 

uppdrag från 

Förvaltningschef 

 

 

 

Utsedd personal från 

Administrativa avdelningen 

 

Administrativ chef 

 

Förvaltningschef 

 

Genomgång av nytecknade bilavtal under 

året för att se att verksamheten har tecknat 

El-bils avtal 

 

Stickprov i 5–10  

”ärenden” för att 

kontrollera att El-bils 

avtal är tecknade 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Förvaltningschef 

 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 

Inköp enligt 

”skafferiavtalet”  

Upphandlingsavdelningen 

har skrivit nytt avtal med 

leverantör som levererar 

mindre förpackningar etc 

livsmedel till 

socialtjänstens mindre 

enheter 

 

Utsedd personal från 

Administrativa avdelningen 

 

Inköpssamordnare 

Administrativ chef 

 

 

Kontroll inköp av ”skafferivaror”/mindre 

förpackningar under året från avtals tecknat 

företag och om mindre inköp från 

Livsmedelsbutiker inom närområdet på 

faktura har minskat under året 

 

Kontroll av hur väl berörda personer känner 

till gällande avtal om ”skafferiavtal” 

 

Stickprov i ca 15  

”ärenden” för att 

kontrollera att de 

mindre 

verksamheterna som 

har behov av 

”skafferiavtal” har 

utnyttjat att köpa 

enligt detta avtal 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Administrativ chef 

 

Avdelningschef och 

Sektionschefer 

inom Social omsorg  

 

Förvaltningschef 

 

Socialnämnden 



 

När verksamheten visar en 

stor budgetavvikelse skall 

en fördjupad redovisning 

göras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Administrativ chef 

 

 

Stora ekonomiska avvikelser i verksamheten 

i samband med tertialbokslut och controller-

rapporter skall analyseras och åtgärder 

vidtagas för att komma i balans 

Budgetansvarig kommer till socialnämndens 

sammanträde och redovisar  

varför läget uppstått och förslag till åtgärder 

 

I samband med 

upprättande av 

tertialbokslut och 

controllerrapporter 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Förvaltningschef 

Administrativ chef 

 

Berörd 

Avdelningschef 

 

Socialnämnden 
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Administrativ enhet POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 

 451 81  UDDEVALLA Stadshuset 

Varvsvägen 1 

0522-6960 00 0522-6970 94 5345-2819 

 E-POST   

 barnutbildning@uddevalla.se 

 

 
Handläggare   
Controller Thomas Davidsson 
   

 Internkontrollplan 2021 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 
ansvarig  

Frekvens  Återrapportering  

1. Granskning av 
upphandling 

Att vi följer upprättade 
ramavtal vid inköp. 

Utdrag ur 
ekonomisystem. 

Ekonom 40 stickprov Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

2. Avdragsförbud Kontroll av att rätt moms 
är bokförd + övriga krav 
uppfyllda enligt checklista 
från ekonomiavdelningen 

Utdrag ur 
ekonomisystem. 

Ekonom 40 stickprov Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

3. Att drifts 
redovisning inte 
belastas med 
investeringar 

Genomgång av fakturor på 
över 80 tkr i driften 

Utdrag ur 
ekonomisystem 

Ekonom Minst 20 
stickprov 

Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

4. Kontroll av bidrag 
till fristående 
verksamhet 

Genomgång att 
utbetalningar överens-
stämmer med beslut 

Utdrag ur 
ekonomisystem 

Ekonom Minst 20 
stickprov 

Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

5. Efterlevnad av 
delegationsordning 
samt 
dokumentation av 
beslut på rätt sätt 

Granskning av att fattade 
beslut följer skollag vad 
gäller dokumentation, 
diarieföring och 
registrering i system.  

Ska ske genom att 
minst 15 protokoll 
från samrådsmöte 
krävs in 

Administrativ 
chef 

8 olika rektorer 
(4 grundskola, 
4 gymnasiet) 

Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

6. Utdrag ur 
belastningsregister 
vid anställning 

Genomgång av 
anställningar 

Inkräva kopia av 
utdrag i ärenden 

HR-partner 30 stickprov Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 
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Administrativ enhet     

 

7. Barnomsorg enligt 
behov/skollag 

Genomgång av placeringar 
i kommunal och fristående 
verksamhet 

Inkräva kopia av 
utdrag i ärenden 

Administrativ 
chef 

Minst 2 gånger 
per år 

Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

8. Rektors 
Pedagogiskt 
ledarskap 

Uppföljning av det 
pedagogiska ledarskapet 

Enkät till samtliga 
rektorer  

Utredare En gång per år. Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

9. Elevers 
resultatutveckling 

Granskning av 
resultatsammanställning, 
analys och åtgärdsplan 
huvudmannanivå 

Insamling av underlag 
för de olika 
kontrollmomenten 

Utredare/ 
Utvecklare 

1 ggr per år 
Grundskola, 
gymnasieskola 

Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

10. Granskning att det 
bedrivs ett 
målinriktat arbete 
mot diskriminering 
och kränkande 
behandling i 
samtliga 
verksamheter. 

Genomgång av planer och 
målinriktat arbete mot 
diskriminering och 
kränkande behandling på 
enhetsnivå.    

Granskning att det 
finns uppdaterade 
planer mot 
diskriminering- och 
kränkande behandling 
på varje enhet och att 
det bedrivs ett 
målinriktat arbete mot 
diskriminering och 
kränkande behandling 
genom rektors 
beskrivning av resp. 
enhets arbete. 

Utredare En gång om 
året 

Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

11. Tillämpas 
checklista för 
uppföljning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Används av hur många 
enheter samt vad visar 
sammanställningen för 
status? Handlingsplan? 

Insamling av underlag 
för de olika 
kontrollmomenten 

Utredare Stickprov – 
10–20 enheter 
inom nämndens 
samtliga 
verksamheter 

Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

12. Granskning av 
inskrivning av 
elever i 

Genomgång av rutiner, 
underlag och beslut för 
mottagande grundsärskola 

Begära lista på alla 
beslut om 
mottaganden 

Utredare En gång per år. Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 
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Administrativ enhet     

 

grundsärskola 
 

och kontroll att medicinsk, 
pedagogisk, psykologisk, 
social bedömning finns 
samt en helhetsbedömning 
Granskning av rutiner för 
mottagningsteamet i 
grundsärskolan.   

grundsärskolan. 
Genomgång av 
rutiner, skriftliga 
underlag, beslut och 
bedömningar.  
Intervju med 
mottagningsteamet. 

13.  Kontroll av elevers 
skolgång hos annan 
huvudman – krav 
på kontakt med 
huvudman 
Ledighet vid 
synnerliga skäl  
Skolplikt vid 
längre utlands-
vistelse  
Fullgörande av 
skolplikten på 
annat sätt  

Tillsammans med 
grundskolekontoret 
granska ärenden 

Gå igenom underlag 
och beslut i 
diariesystemet 

Administrativ 
chef 
 

2 gånger per år Nämnd och 
verksamhetsledningsgrupp 

14. Distansarbete/ 
tecknande av avtal 
om distansarbete 
mellan arbetsgivare 
och medarbetare 

Har ett skriftligt avtal 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare upprättats 
med de medarbetare som 
kontinuerligt arbetar på 
distans? 

Kvantitativ 
uppföljning. Enkät ska 
skickas till 
medarbetare som 
arbetar hemifrån (ej 
till medarbetare som 
rent fysiskt är bundna 
en viss arbetsplats) 

Kommunledn
ingskontorets 
personalavdel
ning. 

Undersökningen 
ska omfatta 
perioden april 
till september  

Rapport till 
kommundirektör samt till 
samtliga nämnder enligt 
rutiner för internkontroll 
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Risk att handläggning
fbr minderårig som ej tu
folkbokftird i någon av
samverkanskommr¡nema

Risk att det inte finns
tilhäcktiet många
låimpliga stiillftireträdare
ftir uppdragen

Kontrollmoment

Att handläggning sker av
behörig
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Risk att arvode betalats
ftir del som ej ingår i
uppdraget

10 stickprov

Hur lang tid tar det att
relcytera god
man/ftirvaltare vid b¡e eller
anordnande

Konkollmefod

Att arvode betalas ut i rätt
omfattning
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Stickprov i akter
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Stickprov i akter
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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 
Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2021. Planen 
består av en kommungemensam kontrollpunkt, distansarbete/tecknande av avtal om 
distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. I planen finns två 
förvaltningsspecifika kontrollpunkter dessa är: uppföljning av rutin för konstregister och 
effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av Covid-19.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-23 
Bilaga 1: Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam 2021 
Bilaga 2: Risk- och väsentlighetsanalys förvaltningsspecifik 2021 
Bilaga 3: Kommungemensam kontrollpunkt internkontrollplan 2021 
Bilaga 4: Förvaltningsspecifika kontrollpunkter internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna internkontrollplan 2021 
 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som 
gäller för verksamheten (KL 6 kap. §7). Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån 
”Riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun” (KF 2011-11-11 §282) att skapa 
konkreta rutiner för den egna kontrollens organisation, utformning och funktion. 
 
Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet 
och ekonomi. Den interna kontrollen säkerställer på en rimlig nivå att verksamheten 
lever upp till satta mål och är kostnadseffektiv, dvs. har en god ekonomisk hushållning. 
Information om verksamheten och den finansiella rapporteringen ska vara 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig samt att man följer de regler som finns och att 
möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med utgångspunkt från 
antagen internkontrollplan, rapporteras till och godkännas av nämnden senast i 
december innevarande år.  
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Enligt utfärdade tillämpningsanvisningar av kommunledningskontorets 
ekonomiavdelning ska en interkontrollplan innehålla: 
 

 Genomförd risk- och väsentlighetsanalys 
 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 
 Omfattningen av uppföljningen (frekvensen) 
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
 Till vem som uppföljningen ska rapporteras 
 När uppföljningen ska ske. 

 
Inför 2021 år internkontrollplan har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram förslag 
till risk- och väsentlighetsanalys för förvaltningens föreslagna kontrollpunkter då tid för 
att kultur och fritidsnämnden genomför detta arbete under hösten har varit svårt att 
hinna på grund av olika omständigheter. Återrapporteringen av granskningen redovisas i 
december 2021. 
 
Kultur och fritidsnämndens internkontrollplan 2021 innehåller följande kontrollpunkter: 

Kommungemensamma kontrollpunkter 

Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. 
Kontinuerligt distansarbete ska enligt bestämmelserna regleras i ett skriftligt avtal 
mellan arbetsgivare och medarbetare. Granskning sker genom kvantitativ uppföljning 
genom enkät till medarbetare som arbetar hemifrån. 

Förvaltningsspecifika kontrollpunkter 

Uppföljning av rutin för konstregister. Att undersöka om rutinen fungerar för 
nyregistreringen, utlåning och återlämnande av konst. Att genom stickprov kontrollera 
om konstverk är registrerade och om processen runt utlåning av konst fungerar 
tillfredsställande. 
 
Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av Covid-19. 
Att utvärdera de åtgärder som vidtogs ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Samtliga 
verksamheter på kultur och fritidsförvaltningen undersöks, genom intervjuer med 
enhetschefer.  
 
 
 
 
 
Paula Nyman Monica Laigar-Strandberg 
Tf förvaltningschef Ekonom 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen och Uddevalla kommuns revisorskollegium 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Remiss från Länsstyrelsen om riksintresse kommunikationer 

Västra Götalands län, insamlade av synpunkter på 

Trafikverkets underlag 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västra Götaland ber länets kommuner om synpunkter på Trafikverkets 
förslag om förändrade riksintressen för transportslagen anläggningar.   
För luftfarten föreslås att riksintresset för Trollhättan-Vänersborgs flygplats tas bort. 
Uddevalla är en av delägarna i Fyrstads Flygplats AB och från övriga delägare 
framhålls att riksintresset för flygplatsen bör kvarstå. Flygplatsen ingår inte det 
nationella s.k. grundutbudet av flygplatser, men har i tidigare funktionsbeskrivning för 
riksintresset beskrivits som flygplats av fundamental regional betydelse.  
Trollhättan-Vänersborgs flygplats uppfyller, förutom de allmänna tillgänglighets-
kriterierna, även specifika kriterier för flygplatser såsom nod i transportsystemet och 
alternativflygplats vilket med hänsyn till flygsäkerheten gör det möjligt att landa vid 
stängning av andra flygplatser i samband med hastig avstängning eller underhåll.  
Flygplatsens influensområde omfattar 28 kommuner och ett fortsatt utpekande som 
riksintresse innebär att kommunerna i sin planering även fortsatt måste ta hänsyn till de 
krav flygplatsen ställer avseende säkra inflygningar osv. Riksintresset för Trollhättan-
Vänersborgs flygplats säkerställer att flygplatsen kan bibehålla sin funktion som viktig 
anläggning för transportslagen i Fyrbodal. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens remiss, 2021-02-15 
Generella funktionsbeskrivningar Trafikverkets riksintressen, 2021-01-22 
Trafikverkets riksintresseanspråk, 2021-02-01 
Trafikverkets förteckning över förändringar av riksintressen, 2021-01-10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att låta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse utgöra svar på Länsstyrelsens 
insamling av synpunkter på Trafikverkets remiss av riksintressen för kommunikationer.  
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Ärendebeskrivning 

Trafikverket genomför en översyn av riksintressena för transportslagen anläggningar 
och har lämnat ett förslag över nytt utpekande till de statliga myndigheterna. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland ber därför länets kommuner om synpunkter på 
Trafikverkets förslag.   
Det nya utpekandet av riksintressena utgår från nya kriterier vilka beslutades 2020 och 
innebär: 
- Större fokus på vägars och järnvägars funktion för det nationella transportsystemet 
- Bättre systematik vid utpekande av anläggningar 
- Tydligare fokus på flygplatsernas funktion ur ett systemperspektiv.  
Trafikverkets revidering av riksintressena för transportsystemens anläggningar berör 
inte redan utpekade anläggningar i Uddevalla kommun. Riksintressena för anläggningar 
i kommunen kvarstår alltså som tidigare. För luftfarten föreslås dock att riksintresset för 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats tas bort. Uddevalla är en av delägarna i Fyrstads 
Flygplats AB och från övriga delägare framhålls att riksintresset för flygplatsen bör 
kvarstå. Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning och menar att 
riksintresset för Trollhättan Vänersborgs flygplats bör vara kvar. Flygplatsen ingår inte 
det nationella s.k. grundutbudet av flygplatser, men har i tidigare funktionsbeskrivning 
för riksintresset beskrivits som flygplats av fundamental regional betydelse.  
Trafikverket beslutade under 2020 om kriterier för utpekanden av anläggningar. Bland 
de generella kriterierna anges att ett fungerande transportsystem skapar nyttor för både 
näringsliv och invånare. God tillgänglighet för arbetsresor, tjänsteresor och 
godstransporter ger förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. God tillgänglighet 
förutsätter ett sammanhängande transportnät som skapar kontinuitet och sammanhang 
men tillförlitlighet och framkomlighet liksom restid är också viktiga mått på 
tillgänglighet.  
Trollhättan-Vänersborgs flygplats uppfyller, förutom de allmänna 
tillgänglighetskriterierna, även specifika kriterier för flygplatser såsom nod i 
transportsystemet vilken bidrar till att skapa ett nationellt täckande transportnät. 
Flygplatsen utgör även alternativflygplats vilket med hänsyn till flygsäkerheten gör det 
möjligt att landa vid stängning av andra flygplatser i samband med hastig avstängning 
eller underhåll.  
Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en godkänd instrumentlandningsflygplats, vilket 
innebär att det finns goda möjligheter att landa även i dåligt väder. Flygplatsen 
uppfyller därför kriteriet för stödfunktioner som säkrar huvudanläggningens funktion. 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats tjänstgör även i lägen med kriser som 
beredskapsflygplats och har därav möjlighet att ha öppet dygnet runt för att kunna ta 
emot sjuktransporter.  
Syftet med riksintressen är att skydda den utpekade anläggningens funktion. 
Influensområdet för Trollhättan-Vänersborgs flygplats omfattar 28 kommuner och ett 
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fortsatt utpekande som riksintresse innebär att kommunerna i sin planering även fortsatt 
måste ta hänsyn till de krav flygplatsen ställer avseende säkra inflygningar osv. 
Riksintresset för Trollhättan-Vänersborgs flygplats säkerställer att flygplatsen kan 
bibehålla sin funktion som viktig anläggning för transportslagen i Fyrbodal. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats 
Trollhättans kommun 
Vänersborgs kommun 
Lysekils kommun 
 



 
Samhällsavdelningen 
Johanna Stenberg 
Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se 
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Riksintresse kommunikationer Västra Götalands 
län – insamlande av synpunkter på Trafikverkets 
underlag 
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekan-
den av riksintresse kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen väljer härmed att 
samråda med kommunerna i Västra Götalands län för insamlande av komplette-
rande synpunkter. 

Vi önskar att kommunen samlat återkommer med eventuella synpunkter till oss på 
Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 1 april.  
Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer 
408-4738-2021. 

Länsstyrelsen bifogar erhållet material från Trafikverket samt en länk till Trafik-
verkets sektorsbeskrivning av riksintresse kommunikationer som de tog beslut om i 
september 2020 efter samråd med Boverket. Sektorsbeskrivningen ingår inte i re-
missförfrågan men kan behövas för förståelse. 

Riksintressen - Trafikverket 
Sektorsbeskrivning (trafikverket.se) 
 

Informationsträffar 
Länsstyrelsen erbjuder möjlighet till 3 informationsträffar via Skype för diskussion 
om synen på underlaget. Samma information kommer delges på de 3 träffarna. 

Tisdag 9 mars kl 15-16 Anslut till Skype-mötet        

Onsdag 17 mars kl 14-15  Anslut till Skype-mötet        

Torsdag 25 mars kl 9.30-12 i samband med länsstyrelsens träff för ÖP handläggare 
- Anslut till Skype-mötet          

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/
https://www.trafikverket.se/contentassets/2a405c23c03c42e695bd56527f880180/riksintressen-for-trafikslagens-anlaggningar--sektorsbeskrivning-inklusive-kriterier-2020.pdf
https://meet.lansstyrelsen.se/johanna.stenberg/K25K67FM
https://meet.lansstyrelsen.se/johanna.stenberg/T287H497
https://meet.lansstyrelsen.se/torbjorn.sahl/64MZ95G9
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Länsstyrelsen syn på underlaget 
Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat att bedömningen av påverkan på 
riksintresse kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i länet, i 
synnerhet bostadsbyggandet. Vi har ännu inte kunnat bedöma huruvida bifogat un-
derlag bidrar till att minska frågorna kopplat till den kommunala planeringen eller 
om underlaget är så tydligt som det bör vara för förutsägbarhet. 

Länsstyrelsen har dock ett par utgångspunkter som vi kommer stå fast vid i vårt re-
missvar och som vi vill förmedla till kommunerna i samband med detta utskick. 

1. Vi kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är av riksin-
tresse (vi har dock noterat att underlag om djuphamnar saknas). 

2. Vår utgångspunkt är att riksintressen är nationella intressen kopplat till 
mark och vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor 
ska rymmas inom riksintressesystemet eller att en enskilda myndighets 
sakintresse ska skyddas inom systemet. 

3. Vi tog 2018 fram ett ställningstagande kopplat till riksintresse kommuni-
kation som vi avser att stå fast vid. Läs mer nedan. 

Utpekandet av riksintressen ska vara förutsägbara och tydliga för både länsstyrel-
sen och kommunen. Vi är trygga med att motiv finns för redovisade utpekanden. 
Det vi särskilt kommer titta på är om de åtgärder som redovisas som skydd för ut-
pekade anläggningar är tydliga och rimliga. Detta eftersom områden som är av 
riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt lagstiftningen skall skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av an-
läggningarna. Det innebär att sådana åtgärder är förbjudna.  

Sammanfattning ställningstagande 
2018 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland ett beslut om ett ställningstagande kopp-
lat till riksintresse kommunikationer avgränsat till vägars trafikbelastning. Här är 
en sammanfattning av Länsstyrelse ställningstagande. 

Länsstyrelsen kan ingripa mot åtgärder som inskränker på vägens anspråk på yta 
och inskränkningens påverkan på möjligheten att upprätthålla vägens funktion i 
kommunikationssystemet. Länsstyrelsens möjlighet att bevaka intresset av effektivi-
tet kopplat till trafikbelastning på vägar med stöd av prövningsgrunden riksintresse 
saknar stöd i hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
Länsstyrelsen kan inte hävda att en enskild detaljplan påtagligt försvårar utnytt-
jandet av en riksintressant väg/sträckning på grund av att den alstrar fler transpor-
ter, vilka ökar belastningen på vägen/sträckningen. Länsstyrelsen anser att ut-
rymme för att bedöma och konsekvensbeskriva områdens lämplighet med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov finns inom andra delar av PBL och MB. Länssty-
relsen kan i sin rådgivning hävda att enskilda detaljplaner påverkar trafikbelast-
ningen på nationellt prioriterade vägar och att konsekvenserna av den påverkan 
måste hanteras och beskrivas av kommunen 

Motiv för Länsstyrelsens ställningstagande: 

Trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor som ligger utanför riksintressebe-
stämmelsernas räckvidd. Länsstyrelsen har därmed inte möjlighet att med stöd av 
prövningsgrunden riksintresse ingripa mot åtgärder som påverkar flöden eller 
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användningen av en vägsträckning. Trafikbelastning på en vägsträckning är heller 
inte en influensfaktor att ta hänsyn till vid bedömning av påtaglig skada i Trafik-
verkets generella eller specifika funktionsbeskrivningarna eller i riksintressepreci-
seringar. 

Frågor och svar 
Frågor på Trafikverkets underlag kan Länsstyrelsen inte svara på. Önskar någon 
kommun att vi lyfter nån fråga till Trafikverket så hör av er till oss eller fråga Tra-
fikverkets kontaktperson direkt. Delta gärna på något av våra informationstillfällen. 
Länkar till informationsträffarna finns ovan. Önskas kallelse till informationsträf-
farna kontakta Johanna Stenberg. Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se 

Vi kommer nyttja inkomna remissvar i vår samlade bild av Västra Götalands syn 
på underlagen från Trafikverket. 

För enskilda synpunkter på ett särskilt riksintresseanspråk – nyttja gärna bifogad 
tabell från Trafikverket. 

Varje kommun bestämmer form för remissvar. Vi tillvaratar alla synpunkter. En 
kommun kan välja att avstå från att svara. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer 
att se till helheten i det samlade remissvaret.  

Allmänna frågor och frågor om informationsträffar kan ställas till: 
Johanna Stenberg, Samhällsavdelningen 
Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se 
010-224 46 12 

Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer 
408-4738-2021.  

Med vänlig hälsning 

Moa Nord och Johanna Stenberg  
Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

Sändlista remiss 
Västra Götalands 49 kommuner 

Riksintressesystemet är direkt kopplat till planering enligt Plan och Bygglagen 
(PBL) varför sändlistan enbart går till de med ansvar för planering utifrån PBL i 
vårt län, kommunerna. 

mailto:Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
mailto:Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
mailto:Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

1. Inledning 

Syftet med de generella funktionsbeskrivningarna är att skapa samsyn kring, och en enhetlig beskrivning av, 

vilka funktioner, eller värden, som utgör Trafikverkets riksintressen. De generella funktionsbeskrivningarna 

ska också tydliggöra vilken annan utveckling som kan innebära skador på eller medföra synergier med 

Trafikverkets anläggningar av riksintresse. De generella funktionsbeskrivningarna är tänkta att underlätta för 

samhällsutveckling i synergi med trafikslagens anläggningar och tydliggöra funktionerna i transportsystemet. 

Informationen är uppdelad per trafikslag. Texten om respektive trafikslag inleds med en generell beskrivning 

av vilken utveckling som kan innebära skador eller synergier med trafikslaget i fråga. Därefter följer 

beskrivningar av ett antal generella funktioner som är vanligt förekommande för riksintressen inom 

trafikslaget.  

I karttjänsten samt i förteckningen över riksintressen (excel) går det att se vilka generella funktioner 

Trafikverket tillskriver varje enskild anläggning av riksintresse.  

 

1. Inledning .......................................................................................................................................................... 1 

2. Järnväg ............................................................................................................................................................. 2 

3. Väg ................................................................................................................................................................. 13 

4. Sjöfart ............................................................................................................................................................. 23 

5. Luftfart ........................................................................................................................................................... 31 
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2. Järnväg 

2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier ................................................................................. 2 

2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner .......................................................................... 3 

2.2.1 TEN-T stomnät .................................................................................................................................... 3 

2.2.2 TEN-T övergripande nät ...................................................................................................................... 4 

2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik .................................................................................................. 5 

2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik ................................................................................ 6 

2.2.5 Omledningsbana ................................................................................................................................. 7 

2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse................................................................................................. 8 

2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse ................................................................ 9 

2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer ............................................ 10 

2.2.9 Anläggning för tjänst ......................................................................................................................... 11 

Trafikverkets anspråk för järnväg består dels av banor och dels av anläggning för tjänst, vilket omfattar bland 

annat depåer, kombiterminaler och rangerbangårdar. Anspråket för järnvägsbanor omfattar samtliga banor 

som hör till järnvägen. 

2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar:  

 Uppförande av störningskänslig bebyggelse inom område kring järnvägen där riktvärden för buller 

eller luftkvalitetsnormer riskerar att överstigas.  

 Uppförande av bebyggelse inom riskområde eftersom detta kan leda till begränsningar av vilken typ 

av gods som kan transporteras. 

 Införande av begränsningar, exempelvis förelägganden eller områdesskydd som kan påverka 

trafikering eller kapacitet och försvårar nyttjandet av riksintresseområdet.  

 Markanvändning som på något annat sätt påverkar tillgänglighet/framkomlighet för gods- och/eller 

persontransporter på järnvägen.  

 Exploatering nära spåret kan påverka markens stabilitet och järnvägens konstruktion vilket i sin tur 

kan påverka vilken typ av transporter som kan nyttja länken i fråga.  

 Markanvändning som bidrar till fler passager över järnvägen.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar: 

 Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter  

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter  
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2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

2.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning1. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TEN-

T järnväg stomnät: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling 

som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika 

transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet 

väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande 

infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på 

väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag. 

  

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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2.2.2 TEN-T övergripande nät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning2. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-T övergripande 

nät är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket 

och har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TEN-

T järnväg övergripande nät: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling 

som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika 

transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet 

väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande 

infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på 

väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag. 

  

                                                           
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 



   

 
PM  5 (35) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2020-161363 2021-01-22  
   

 

Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
 

2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik 

Särskilt viktigt för funktionen hos järnvägar för godstrafiken är möjligheter till omlastning till och från sjöfart 

och vägtrafik. Därmed är tillgängligheten till anläggningar för tjänst av särskild vikt för att kunna upprätthålla 

godstrafiken.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnväg som trafikeras av godstrafik: 

Skador kan uppstå om kopplingarna till omlastningsplatser eller industrier försämras. 
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2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik 

Banor som trafikeras av långväga persontrafik knyter samman orter och städer i Sverige och utgör ett viktigt 

nät för persontransporter. För att persontrafiken ska kunna fungera är det av vikt att stationer finns utmed 

banan. Stationerna utgör en bytespunkt för persontrafiken till andra färdmedel. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för banor 

som trafikeras av långväga persontrafik: 

Synergieffekter skapas av förbättrad anslutning till andra banor som trafikeras av långväga persontrafik. Det 

är viktigt att se banorna som en del av ett nät. Deras inbördes relationer till varandra och gemensamma 

målpunkter ger möjligheter till resandeutbyte och för personerna som nyttjar järnvägen att nå fler 

destinationer.  
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2.2.5 Omledningsbana  

För att bibehålla funktionen i det riksintressanta järnvägssystemet är det av stor vikt att det finns utpekade 

länkar för att leda om trafik vid behov. Länkarna kopplar ihop utpekade riksintressestråk så att dessa även 

kan nyttjas vid avbrott.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

omledningsbanor: 

Funktionen som omledning kräver att järnvägen har en tillräcklig kapacitet för att vid särskilda händelser 

också kunna hantera den trafik som annars nyttjat riksintresselänken.  

Förbättrade anslutningar mellan omledningen och riksintresset skapar synergier i och med att omledningen 

underlättas. Förbättrad bärighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter skapar också synergier som 

stärker järnvägens funktion som omledningsbana. 
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2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse 

Alla stationer med resandeutbyte längs med järnväg av riksintresse är en del av riksintresset. 

Riksintresseutpekandet av stationer omfattar stationens kärnfunktion, det vill säga: plattform med 

väntfunktion, plattformsförbindelser och trafikinformation. Övriga delar av stationen ingår inte i 

riksintresseutpekandet om inte annat anges i en precisering.  

Stationerna har en central funktion för att persontransporter med järnväg ska fungera eftersom det är platser 

där det går att ha ett resandeutbyte. Stationen är således en stödjande funktion till järnvägens funktion.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

stationer: 

För att stationen ska fungera som en effektiv bytespunkt och underlätta för persontransporter på järnväg 

krävs funktioner utöver kärnfunktionen. Utveckling av bytespunkten genom till exempel busshållplats, 

cykelparkering och service påverkar stationen positivt. Ändrad markanvändning i närheten av stationen kan 

påverka möjligheten att ta sig till stationen både positivt och negativt. Stationens och järnvägens funktion 

behöver således beaktas vid fysisk planering i anslutning. 

Det krävs ytor kring stationen för att resenärer skall kunna komma till och från plattformarna på ett snabbt, 

säkert och enkelt sätt. Man behöver även beakta hur säkerheten kan påverkas vid utbyggnad i stationens 

närhet.  
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2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse 

Järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett 

sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar så behöver 

transporterna till och från anläggningarna fungera väl. Dessa länkar är av särskilt värde för godstransporter, 

för vilka det är extra viktigt att undvika onödig omlastning. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse: 

Skador på järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse får framförallt konsekvenser för 

anläggningen i fråga. Bristande kapacitet och bärighet på anslutande infrastruktur skadar riksintresset. 
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2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

Dessa järnvägars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga banor. Det innebär möjligheter till 

resor och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra 

grannländer. Järnvägarna försörjer såväl godsflöden som persontransporter varvid båda perspektiven bör 

beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på annat vis kommer att påverka möjligheter till 

transporter. 

Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska 

skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägarvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer: 

För att kunna bedöma skador och synergier på järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 

strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda banans funktion förstås som en del av ett större nät. 
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2.2.9 Anläggning för tjänst 

Riksintresseutpekande av anläggning för tjänst sker för de anläggningar som krävs för att 

riksintressejärnvägarnas funktion ska kunna upprätthållas. Anläggning för tjänst är en övergripande 

benämning för de spårområden som möjliggör för uppställning, omlastning, rangering och underhåll av tåg. 

Alla anläggningar för tjänst är beroende av en god koppling till järnvägssystemet och behöver vara 

lokaliserade så att de passar in i såväl gods- som persontågstrafikens omloppsbanor.  

I storstadsområden kan konkurrensen om mark vara stor och det kan finnas andra anspråk på de 

spårområden som kompletterar järnvägen. I och med att funktionen hos anläggningar för tjänst är beroende 

av kopplingen till järnvägen samt tågens rutter och linjer är det viktigt att hänsyn visas till anläggningar för 

järnvägens tjänster i storstadsområden eftersom alternativ mark för anläggningarna är svår att tillgå. 

Trafikverket driver inte några depåer eller kombiterminaler i egen regi, detta sker av andra aktörer på 

marknadsmässiga grunder. Depåer och kombiterminaler är dock en förutsättning för att trafikeringen av 

järnvägen ska kunna fungera samt för att överförflyttning från och till andra trafikslag ska kunna ske. 

Riksintresseutpekandet sker för att långsiktigt säkerställa att anläggningarna ska kunna finnas. 

Godsbangård 

En godsbangård kan innehålla flera olika funktioner för järnvägen. Tågbildning sker på godsbangårdar, vilket 

kan medföra buller. Det kan också finnas möjligheter för uppställning av tåg, lastning, underhåll och växling. 

Godsbangården behöver fungerande kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för att dess funktion i 

systemet ska kunna upprätthållas.  

Kombiterminal 

En kombiterminal möjliggör för omlastning av gods mellan olika trafikslag. Förutom järnvägskopplingen är 

det centralt för kombiterminalens funktion att dess anslutningar till väg, flygplats och/eller hamn 

upprätthålls.  

Rangerbangård 

På en rangerbangård finns en rangervall, som används för att sortera vagnar beroende på var deras 

slutdestination finns. Rangeringen pågår stora delar av dygnet och medför buller varvid det är viktigt att 

störningskänslig bebyggelse som kan begränsa tiden rangering kan genomföras inte uppförs i anslutning till 

rangerbangården. Det kan även finnas andra faktorer som påverkar lämpligheten för bebyggelse i anslutning 

till rangerbangården. En rangerbangård är beroende av kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för 

att transporterna ska kunna ske. Den är däremot inte beroende av kopplingar till annan infrastruktur så som 

vägar för att upprätthålla sin funktion. 

Depå 

Depåer är verkstadsområden inklusive uppställningsområden. Såväl godståg som persontåg behöver 

regelbundet underhållas. När tågen transporteras till eller från depåerna upptar de tid i spår och ju längre 

avstånd det är till depån desto mer resurser nyttjas. En depås lokalisering är av central vikt för att dess 

funktion i systemet ska kunna upprätthållas. Att flytta en depå kan få stora konsekvenser för trafikeringen på 

järnvägen i och med att ledtiderna blir längre.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

anläggning för tjänst: 

Anläggningar för tjänst är stödjande till järnvägen och nödvändiga för en fungerande järnvägstrafik. Det 

innebär att åtgärder som innebär hinder för verksamheten på anläggningen kan påverka tågtrafiken negativt. 

Exempel på åtgärder som skulle kunna innebära hinder är uppförande av störningskänslig bebyggelse i 
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anslutning till rangerbangård, försämrad väganslutning till kombiterminal eller flytt av depå till ett mer 

perifert läge i förhållande till tågens omloppsbanor. 

Markanvändning som begränsar framkomligheten till spårområdet kan påverka järnvägens funktion negativt. 

Utöver de skador och synergier som gäller för järnvägen generellt, behöver även riktvärden för industribuller 

beaktas vid exploatering av störningskänslig bebyggelse, då verksamheten vid lastning och lossning omfattas 

av dessa. Synergier kan skapas då industrier och andra verksamheter med stora transportbehov etableras i 

anslutning till omlastningsplatser så som kombiterminaler.  



   

 
PM  13 (35) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2020/131663 2021-01-22  
   
   
   

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
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3.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade vägar:  

 Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för 

buller eller annan risk. Det kan leda till begränsningar i framkomligheten i vägnätet 

 Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods eller 

persontransporter. Framkomligheten kan försämras till följd av en betydligt ökad trafikmängd. 

Normal trafiktillväxt till följd av växande tätorter innebär dock inte en påtaglig skada. 

Framkomligheten och kapaciteten kan försämras genom tillkomsten av fler korsningspunkter eller 

på-/avfarter. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av 

anläggningar m.m. 

 Åtgärder som placeras inom eller i anslutning till en korridor för en planerad eller framtida 

anläggning kan försvåra tillkomsten av anläggningen. Det kan leda till att vägen blir fysiskt omöjlig att 

bygga eller att kostnaden ökar så mycket att den inte längre kan finansieras inom 

infrastrukturplaneringen.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade vägar: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter. 

  



   

 
PM  14 (35) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2020-161363 2021-01-22  
   

 

Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
 

3.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

3.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning3. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T 

vägar i stomnätet: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T 

bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade 

förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter 

att lasta om gods mellan trafikslag. 

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet 

för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta 

eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på 

vägnätet får minskad trängsel.  

  

                                                           
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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3.2.2 TEN-T övergripande nät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning4. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-t övergripande nät 

är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket och 

har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T 

vägar i det övergripande nätet: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T 

bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade 

förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter 

att lasta om gods mellan trafikslag. 

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet 

för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta 

eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på 

vägnätet får minskad trängsel.  

  

                                                           
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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3.2.3 Nationella stamvägnätet 

Vägarna i det nationella stamvägnätet är fastställda av riksdagen. Stamvägnätet ska hantera långväga person- 

och godstransporter. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för nationella 

stamvägnätet: 

Stamvägnätets kapacitet är av central vikt för långväga person- och godstransporter. Påtaglig skada kan 

uppstå när illa vald lokalisering av trafikalstrande målpunkt som enskilt leder till en betydande försämring av 

vägens framkomlighet och kapacitet sker.  
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3.2.4 Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse 

Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett 

sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar behöver 

transporterna till och från anläggningarna fungera väl. De vägar som pekas ut enligt detta kriterium är viktiga 

för att transportnätet ska bli sammanhängande. 

Många av de vägar som har denna funktion har andra väghållare än Trafikverket.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för vägar som 

binder samman anläggningar av riksintresse: 

När skadan på en väg av riksintresse ska bedömas behöver även skadan det medför på anläggningen av 

riksintresse som vägen leder till beaktas. 

Förbättrad kapacitet eller framkomlighet på en väg som binder samman två eller flera riksintressen kan skapa 

synergieffekter och underlätta för transporterna till och från anläggningen. Förbättrad bärighet kan till 

exempel medföra att färre lastbilar behövs för att transportera samma mängd gods.  
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3.2.5 Omledningslänk 

För att bibehålla funktionen i det riksintressanta vägsystemet är det av stor vikt att det finns utpekade länkar 

för att leda om trafik vid behov. Funktionen som omledningsväg kräver att vägen har en tillräcklig kapacitet 

att kunna hantera den trafik som annars hade trafikerat riksintressevägen.  

Länkarna utgörs i regel av tvärförbindelser mellan vägar och innebär inte ett fullständigt omledningsnät.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för 

omledningslänkar: 

Förbättrade anslutningar mellan omledningsvägen och den primära riksintressevägen skapar synergier i och 

med att omledningen underlättas. Förbättrad framkomlighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter 

skapar också synergier som stärker vägens funktion som omledningsväg. 
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3.2.6 Funktionellt prioriterat vägnät 

Det funktionellt prioriterade vägnätet är de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det 

pekas ut utifrån en eller flera av följande fyra funktioner: godstransporter, långväga personresor, dagliga 

personresor och kollektivtrafik. Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas 

anspråk och behov, det vill säga vilken trafik som är viktigast där.  

Alla vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet är inte riksintresseutpekande, men många av de 

vägar som är av riksintresse har också en funktion som funktionellt prioriterat vägnät.  

- Funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter 

Vägar som är funktionellt prioriterade för godstransporter är internationellt, nationellt eller regionalt viktiga 

för långväga godstransporter. Särskilt viktigt för dessa vägar är kopplingen till målpunkter för godset och 

noder för omlastning.  

En annan viktig aspekt är att en jämn hastighet bör kunna hållas. Inbromsning och acceleration ökar bullret 

och utsläppen av olika föroreningar från trafiken och ger även högre bränslekostnader. En godtagbar 

framkomlighet och förutsägbarhet även i rusningstrafik är också viktigt för godstrafiken på det funktionellt 

prioriterade vägnätet. 

- Funktionellt prioriterat vägnät för långväga personresor 

Det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor ska tillgodose framkomlighet och 

tillgänglighet för personresor. Centralt är kopplingen till målpunkter så som centra för boende och/eller 

arbetsplatser. För persontrafiken är det särskilt viktigt att en godtagbar framkomlighet och förutsägbarhet 

upprätthålls även i rusningstrafik. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för det 

funktionellt prioriterade vägnätet: 

Utveckling som leder till hastighetsförändringar på delar av vägnätet kan innebära skador på funktionen. 

Exploatering längs med vägarna som är störningskänsliga vad gäller buller, vibrationer och luftkvalitet kan 

försvåra upprätthållandet av funktionen på vägen genom risk för förelägganden som kan leda till exempelvis 

sänkt hastighet. Exploatören kan behöva bidra till åtgärder för att kompensera så att tillgängligheten kan 

bibehållas. 

Välplanerade anslutningar till vägen ökar tillgängligheten. Kopplingar i bytespunkter för kollektivtrafiken till 

andra färdmedel ökar också tillgängligheten och förbättrar funktionen. 
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3.2.7 Rekommenderad färdväg för farligt gods 

De rekommenderade färdvägarna för farligt gods syftar till att säkerställa en god framkomlighet även för 

farligt gods med minimerade risker. De är av god trafiksäkerhetsstandard för att minimera sannolikheten för 

att en olycka ska inträffa. Det finns ett primärt vägnät som utgör stommen i vägnätet och bör i så stor 

utsträckning som möjligt användas av genomfartstrafiken. 

Alla vägar som är rekommenderad färdväg för farligt gods är inte riksintresseutpekande, men många av de 

vägar som är av riksintresse har också en funktion som rekommenderad färdväg för farligt gods. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för 

rekommenderade färdvägar för farligt gods: 

Det är av särskild vikt att skyddsavstånd för farligt gods respekteras längs med dessa leder. Utveckling i 

närheten av vägarna som begränsar vilken typ av gods som kan transporteras innebär skador på riksintresset 

och försvårar påtagligt möjligheterna att transportera farligt gods inom Sverige. 

Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter kan påverka de rekommenderade färdvägarna för farligt gods 

positivt. 
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3.2.8 Väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

Dessa länkars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga vägar. Det innebär möjligheter till resor 

och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra 

grannländer. Vägarna är av varierande typ, men kan bland annat utgöras av motorvägar, motortrafikled och 

landsvägar. Väglänkarnas funktion är beroende av deras sammanhang. Vägarna försörjer såväl godsflöden 

som persontransporter varvid båda perspektiven bör beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på 

annat vis kommer att påverka väglänken i fråga. 

Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska 

skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för väglänkar 

som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer: 

För att kunna bedöma skador och synergier på väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 

strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda vägens funktion förstås som en del av ett större nät. 

Upprustning av anslutande vägar så att den totala standarden på vägen mellan regionalt centra och 

Stockholm/Göteborg/Malmö ökar kan innebära synergier för väglänken i fråga.  
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3.2.9 Led i storstad 

I en storstad är ofta konflikterna om och anspråken på markområden högre än i andra miljöer. 

Trafikintensiteten på leder genom storstäder är ofta hög. Leder genom storstäder är komplexa då de ska 

hantera långväga transporter och transporter mellan målpunkter i närområdet. Både gods och 

persontransporter ska samsas om utrymmet och kapaciteten behöver vara hög.  

Att en väg utgör en led i storstad ligger inte till grund för att den blir utpekad som riksintresse, men flera 

viktiga vägar av riksintresse utgör också en led i storstad varvid det är viktigt att framhålla de specifika 

förutsättningarna för denna funktion. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för led i 

storstad: 

Ökad belastning av lokala transporter till följd av nya exploateringar eller förändringar på kringliggande 

vägnät kan skada och/eller hindra möjligheterna för långväga transporter att nyttja leden för genomfart. Ny 

bebyggelse är en självklarhet i storstäder men bebyggelsen måste lokaliseras på de platser där det finns störst 

möjlighet till yteffektiva transporter. Det är därför viktigt att olika lokaliseringar prövats i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen.  
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4.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart:  

 Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för 

buller eller annan risk. Hamnens verksamhet pågår i regel dygnet runt.   

 Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods 

eller persontransporter. Detta gäller såväl anslutande infrastruktur på land som farleder. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet 

av anläggningar m.m. 

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter. 
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4.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

4.2.1 Allmän hamn 

Allmänna hamnar är av särskild betydelse för den allmänna trafiken. En allmän hamn får inrättas om hamnen 

är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän hamn är öppen för allmän sjötrafik, vilket 

innebär att alla fartyg i princip har rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Hamnen 

fyller en funktion som koppling mellan sjö- och landtransporter. I hamnens verksamhetsområde ingår både 

ytor på land och i vatten. Allmänna hamnar kan både ha funktionen att hantera persontransporter och 

godstransporter. Möjligheten till att lasta och lossa fartyg samt att omlasta gods till andra fartyg, järnväg- eller 

vägtransport är en central funktion för hamnen.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

allmänna hamnar: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och landtransporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära 

en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och 

lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i 

anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när 

arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet. 
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4.2.2 Hamn av central betydelse 

Dessa hamnar utgör inte nödvändigtvis samma koppling mellan land- och sjötransporter som de utpekade 

allmänna hamnarna. Exempel på detta kan vara hamnar som bedömts kunna utgöra ersättning för andra 

hamnar eller på något sätt kan användas för att avlasta landinfrastrukturen. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

hamnar av central betydelse: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära en 

negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och lagerverksamhet 

utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i anspråk för andra 

ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när arbete får utföras och 

minskade ytor för lagerverksamhet. 
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4.2.3 TEN-T hamn 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning5. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

En TEN-T hamn fyller i princip samma funktion som beskrivits under allmänna hamnar. Endast TEN-T 

hamnar som ingår i stomnätet pekas ut som riksintresse, men många av de hamnar som är av riksintresse 

ingår i TEN-T övergripande nät. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TEN-

T hamn: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära 

en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och 

lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i 

anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när 

arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet. 

  

                                                           
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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4.2.4 Allmän farled 

En farled är en sjöväg anvisad genom sjösäkerhetsanordningar eller utmärkt i sjökort eller i nautisk 

publikation. Ihop med sjötrafikstråken fyller farleden funktionen som en del av sjötransporten i 

transportsystemet, den del som börjar eller slutar i hamnen. Farledens kapacitet anges i maximala 

dimensioner för djupgående, längd, bredd och i förekommande fall även segelfri höjd. Restriktioner kan också 

förekomma för vindstyrka och mörkernavigering.  

Farleder till hamn av riksintresse eller enskild hamn av större betydelse pekas ut som riksintresse. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

farleder till hamn av riksintresse: 

Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en 

farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan 

verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar 

kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka 

negativt. 
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4.2.5 TEN-T inre vattenvägar 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning6. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

I Sverige har inte samma tradition av att dela upp sjöfart i en havsdel och en inlandsdel funnits. De farleder 

som ingår i TEN-T inre vattenvägar i Sverige skiljer sig i egentlig mening inte från andra farleder.  

En indelning av områden baserade på våghöjd finns dock i Sverige, där andra regler rörande 

fartygskonstruktion och bemanning gäller enligt vad Transportstyrelsen föreskrivit. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TEN-

T inre vattenvägar: 

Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en 

farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan 

verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar 

kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka 

negativt. 

  

                                                           
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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4.2.6 Sjötrafikstråk 

Ett sjötrafikstråk är en sjöväg som utgör den kortaste navigerbara vägen mellan två punkter med hänsyn 

tagen till tillräckligt vattendjup. Fartygsstråk är inte föreskrivna eller utmärkta i sjökortet (jämför farled), 

förutom i de avsnitt av fartygsstråket som omfattas av ruttsystem. Sjötrafikstråk fyller tillsammans med 

farleden en del av sjötransporten i transportsystemet. Dessa stråk återfinns oftast längre ut till havs och 

påverkas därför inte bara av svensk lagstiftning utan även av internationell lagstiftning.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

sjötrafikstråk: 

I och med att allt fler verksamheter pågår till havs kan funktionen av dessa stråk påverkas. Havsbaserad 

energiproduktion har setts som en potentiell källa till konflikt om den inte anpassas till sjöfartens behov. Även 

alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt. 
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4.2.7 Ankarplats 

Ankringsområden och rekommenderade ankringsplatser anvisas där bottenbeskaffenheten och 

bottentopografin och sjötrafiksituationen är sådan att ankring är lämplig. Ankringsområden har en definierad 

yta och visas som sådan i sjökort. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

ankarplatser: 

Minskad kapacitet vid en ankarplats kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. 

Byggnationer eller annan verksamhet än sjöfart vid en ankarplats eller i dess närhet kan leda till en sådan 

utveckling. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt. 
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5. Luftfart 
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5.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade 

flygplatser: 

 Uppförande av störningskänsliga anläggningar (bebyggelse) inom påverkansområde för buller eller 

risk. 

 Uppförande av anläggningar som kan generera störningar (EMC) och riskerar att störa 

radiokommunikation mellan flygplan och ATS och/eller mellan flygplan och markbunden 

navigerings-/landningsutrustning. 

 Uppförande av hinder som byggnader, master etc som riskerar att tränga igenom flygplatsens 

nuvarande och framtida hinderytor och därmed menligt påverka flygplatsens operativa verksamhet. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av 

anläggningar mm och som i framtiden kan begränsa flygplatsens utveckling.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade flygplatser: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter  
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5.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

5.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning7. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 

  

                                                           
7Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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5.2.2 Nationella basutbudet 

Det nationella basutbudet består av flygplatser som har beslutats av regeringen. Enligt regeringen är syftet 

med nationella basutbudet att säkerställa en del av ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem 

som garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet.  

En flygplats som ingår i det nationella basutbudet får inte läggas ner utan regeringens godkännande även om 

den går med förlust. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 
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5.2.3 Grundläggande tillgänglighet 

Utifrån det transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet ska transportsystemets utformning, funktion 

och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Utifrån detta har därför Trafikverket pekat ut ett antal flygplatser 

som riksintresse. Dessa flygplatser utgör en central infrastruktur/kommunikationsanläggning för att 

tillgodose grundläggande tillgänglighet och åtkomlighet för en region. Med åtkomlighet avses när en person 

som reser med första avgång från exempelvis Karlstad flygplats i avsikt att besöka Bryssel och återvända med 

sista avgången hem. Tillgänglighet – innebär att en person som reser från Bryssel vill göra en förrättning över 

dagen i Karlstad.8 Tillgången till flygtrafik såväl inom landet som till regioner i Europa skapar förutsättningar 

för en grundläggande tillgänglighet. Flygplatserna fungerar även för att kunna kopplas samman med andra 

transportslag för att uppnå en god tillgänglighet i hela regionen.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 

  

                                                           
8 Transportstyrelsen gör årligen en tillgänglighetsrapport, där åtkomlighet och tillgänglighet från ett antal 
flygplatser i Sverige undersöks.  
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5.2.4 Övrig flygplats 

Dessa flygplatser har en viktig funktion i den nationella infrastrukturen. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 
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Riksintressen för kommunikationer, förteckning över 
förändringar per län 
Denna förteckning utgör ett stöd i förståelsen av vilka förändringar Trafikverkets förslag på 

riksintresseanspråk innebär. 

Trafikverkets nya riksintresseanspråk innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare. Förändringarna är 

en följd av att Trafikverket har antagit nya kriterier för riksintresse. Ett antal förändringar har skett generellt 

nationellt, dessa redovisas här i stället för per län: 

 Stationer utmed järnväg av riksintresse pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i 

utpekandet av järnvägen. 

 Kombiterminaler och andra anläggningar för tjänster inom järnvägsområdet som ligger i en hamn 

pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i anspråket för hamn eftersom en av hamnens 

funktioner är att möjliggöra omlastning mellan olika trafikslag. 

 Djupa och skyddade områden inom sjöfarten är inte ett kriterium för riksintresse längre varvid 

samtliga dessa har utgått. 

För vissa anläggningar kan det ha skett förändringar i det geografiska anspråket trots att samma anläggning 

som tidigare är med i Trafikverkets riksintresseanspråk.  
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Södermanlands län ............................................................................................................................................ 14 

Uppsala län......................................................................................................................................................... 15 

Värmlands län .................................................................................................................................................... 16 

Västerbottens län ............................................................................................................................................... 17 

Västernorrlands län ............................................................................................................................................ 18 

Västmanlands län ............................................................................................................................................... 19 
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Örebro län .......................................................................................................................................................... 21 
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Blekinge län 

Riksintresseutpekandet i Blekinge län har inte förändrats. 
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Dalarnas län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Mora godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 26 Länsgräns Värmlands län– Mora 

Väg 50 Länsgräns Gävleborgs län-Falun 

Väg 66 Länsgräns Västmanlands län-Ludvika 

Väg 66/71 Malung-Riksgräns Norge 

Väg 69 Falun-Rättvik 

Väg 70 Mora-Idre 

Järnväg 

Insjön (kombiterminal) 

Anslutning till Insjöns kombiterminal 
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Gotlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 140, Visby- Klintehamn 

Väg 149, Visby – Visby flygplats 

Väg 142, Visby hamn fram till korsning med väg 140 

Sjöfart 

Kappelshamn hamn  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Inga anläggningar har utgått som riksintresse i Gotlands län. 
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Gävleborgs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Gävle hamn, Fredriksskans 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 76/533 Anslutning till Gävle hamn, Karskär, från söder 

Väg 84 Länsgräns Jämtlands län-Hudiksvall 

Väg 83 Länsgräns Västernorrlands län-Tönnebro 

Väg 50 Länsgräns Dalarnas län-Söderhamn 

Väg 642/583 Söderhamn-Sandarne 

Väg 629/583 Anslutning till Ljusne hamn 

Sjöfart 

Söderhamns hamn, Sandarne 
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Hallands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö. Delsträckan Torup-Nässjö är nytillkommen 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 24 Mellbystrand-Länsgräns Skåne 

Väg 158 Kungsbacka-länsgräns Västra Götaland 

Väg 610/E6.04 Anslutning till Halmstad flygplats 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö, delsträckan Torup-Hyltebruk utgår 
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Jämtlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 84 Riksgränsen Norge-länsgräns Gävleborgs län 

Väg 87 Östersund -länsgräns Västernorrlands län 

Väg 315 Hedviken-länsgräns Västernorrlands län 

Väg 321 Svenstavik-Mattmar 

Väg 340 Krokom-Valsjöbyn-Riksgräns Norge 

Väg 346 Hoting-länsgräns Västernorrlands län 

605.2 Anslutning till Östersund flygplats, del av sträckning genom Östersund 
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Jönköpings län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Jönköpings godsterminal i Torsvik 

Byarum-Tenhult, planerad anläggning 

Nässjö-Halmstad, delen Nässjö-TorupNässjö-Vetlanda 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 30, länsgräns Kronoberg – Jönköping 

Väg 47, Slättäng (26) – länsgräns Västra Götaland 

Väg 127, Vetlanda – Värnamo (E4) 

Väg 195, Bankeryd - länsgräns Västra Götaland 

Väg 609/658, Anslutning till Jönköping flygplats 
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Kalmar län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Västervik hamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Massamåla - Målilla 

Väg 34, Ålem – Högsby 

Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland 

Södra vägen, Kalmar, Anslutning till Kalmar flygplats 

Järnväg 

Stångådalsbanan, Blomstermåla-Mösterås bruk 

Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping 

Tjustbanan, Västervik – Bjärka-Säby 
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Kronobergs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Älmhult kombiterminal 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Åseda – länsgräns Kalmar 

Väg 30, Växjö – länsgräns Jönköping 

Väg 117, Markaryd – länsgräns Skåne 

Väg 719, Anslutning till Växjö flygplats 
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Norrbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 870 – mellan Lombololeden och Kiruna Godsbangård 

Järnväg 

Järnväg Munksund- Haraholmen (Piteå) 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Kiruna Godsbangård (Kirunavaara KIA) 

Luleå Notviken underhållsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 94 Luleå-Arvidsjaur 

Väg 95 Riksgräns Norge-Länsgräns Västerbotten 

Väg 97 Luleå-Jokkmokk 

Väg 99 Haparanda-Pajala 

Väg 395 Vittangi-Pajala 

Väg 505 från E4ans norra infart mot Piteå centrum fram till korsning 505/506 

Väg 1809 anslutning till Gällivare Flygplats 

Luftfart 

Gällivare flygplats 
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Skåne län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Skånebanan, Åstorp - Kattarp 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 11, Simrishamn - Malmö 

Väg 13, Höör - Ystad 

Väg 16, Dalby – Flädie 

Väg 24, Hässleholm –länsgräns Halland 

Väg 105/1701/1702 Anslutning till Ängelholm flygplats 

Väg 108/816, Anslutning till Malmö flygplats 

Väg 112, Åstorp – E6 

Väg 117, Hässleholm – Länsgräns Kronoberg 

Väg 1633 Anslutning till Kristianstad flygplats 

Järnväg 

Simrishamnsbanan 

Sturupspendeln 

Åhusbanan 

Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 

Östervärn-Brågarp 

Luftfart 

Kristianstad flygplats 

Sjöfart 

Barsebäck hamn 
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Stockholms län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Skönviksvägen, från Bergs oljehamn till väg 222  

E4.19 Sagoleden  

E20.9 Från tpl Vasa till Mälarbron 

E20.8 Från Saltskog V- Mälarbron 

Järnväg 

Nynäsbanan, delen till Norviks hamn 

Brodepån 

Blackvreten 

Sjöfart 

Norviks hamn 

Bergs Oljehamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg  

Väg 77, Länsgräns Uppsala län-E18 Tpl Rösa 

Väg 222 mellan Vikdalsvägen och Gustavsbergsvägen 

Väg 263 

Väg 269 

Väg 275, delen Hjulsta tpl- korsning med väg 279 (Ulvsunda) 

Väg 277, delen Lidingöbron 

Väg 912 

Järnväg 

Saltsjöbanan 

Värtabanan, från östra bangården och söderut  

Roslagsbanan från Täby/Arninge och norrut, Näsbyparksgrenen, Kårstagrenen, Österskärgrenen 
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Södermanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Justerad anslutning till Katrineholm kombiterminal: Österleden/Terminalgatan 

Justerad anslutning till Eskilstuna kombiterminal: Folkesta tpl/Folkestaleden/Torestavägen 

Järnväg 

Eskilstuna godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 52 Nyköping-länsgräns Örebro 

Väg 53 Nyköping-Eskilstuna 

Väg 629 Anslutning till Skavsta flygplats 

Väg 910 Merlänna-Åkers kyrka-E20 

Järnväg 

Folkesta-Nybybruk 
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Uppsala län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Inga ytterligare anläggningar av riksintresse har tillkommit i Uppsala län. 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 72 Uppsala-Heby 

Väg 76 Älvkarleby-länsgräns Gävleborg 

Väg 77 Knivsta-länsgräns Stockholm 

Väg 291 E4-Älvkarleby 

Väg 600, Anslutning till Uppsala flygplats 

Luftfart 

Uppsala (Ärna) flygplats 
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Värmlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Kristinehamn-Nykroppa, Daglösen-Filipstad 

Nobelbanan Örebro - Kristinehamn 

Gränsbanan Arvika-Lilleström (Norge) 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 62 Karlstad – Hagfors – Norge riksgräns  

Väg 63 Karlstad – länsgräns Örebro 

Väg 26 Kristinehamn-länsgräns Dalarna 

Väg 707 anslutning till Karlstad flygplats 
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Västerbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och cirkulationsplatsen 363/E12/92 

Järnväg 

Hällnäs-Storuman 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 92, E12 – E45, Vännäs-Dorotea 

Väg 95, Länsgräns Norrbottens län-Skellefteå 

Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats 

Väg 372 del av väg från E4 till Sävenäs (Skellefteå) 

Väg 1132 E45 Sorsele – E12 
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Västernorrlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 90/332 Veda-Gallsäter via Klockestrand 

Väg 331/684 Sörberge - Torsboda via Staveviken 

Anslutning till Örnsköldsviks hamn 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 83, Ånge – länsgräns Gävleborg 

Väg 86, Sundsvall – länsgräns Jämtlands län 

Väg 87, Sollefteå-länsgräns Jämtlands län 

Väg 90 

Väg 315, Östavall-länsgräns Jämtlands län 

Väg 331, E4-Graninge 

Väg 335, Sollefteå- (E4) Örnsköldsvik (Överhörnäs) 

Väg 346, Junsele-Länsgräns Jämtland 

Väg 615, delen öster om korsningspunkt med Tunabäcksvägen (Sundsvall) 

Väg 1067, Anslutning till Örnsköldsviks flygplats 

Anslutning till Kramfors flygplats  
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Västmanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Tillberga depå 

Västerås kombiterminal 

Västerås västra motorvagnsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 66 Västerås-Länsgräns Dalarna 

Väg 72 Heby (Sala)-Länsgräns Uppsala 

Väg 540, Anslutning till Västerås flygplats 

Västerleden/553, Västerås, Anslutning till hamn 

Sjöhagsvägen/Oljevägen, Västerås, Anslutning till hamn 

Luftfart 

Västerås flygplats 
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Västra Götalands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Uppställning och depå vid Lärje 

Uppställning och depå vid Pilekrogen i Mölndal 

Sjöfart 

Farled Göteborg – Brofjorden inre vattenväg 

Farled Göteborg-Karlstad, Trollhätte kanal, nya slussar 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 42 Borås –Trollhättan 

Väg 46 delsträcka väg 184-väg 26 

Väg 47 delsträcka Vara – Trollhättan 

Väg 47 delsträckan Falköping – länsgräns Jönköping 

Väg 49 delsträcka Mölltorp-Askersund 

Väg 155  Öckeröleden delsträcka Ytterhamnsotet – Syrahålamotet 

Väg 158 Säröleden 

Väg 164 Strömstad – Åmål 

Väg 195 Mölletorp –Länsgräns Jönköping 

Väg 535 Partillemotet – Landvettermotet 

Väg 570/563 Göteborg-Säve flygplats 

Väg 2015/2024 väg till Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Oljevägen/Tankgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborg hamn 

Stadstjänaregatan/Kruthusgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborgs kombiterminal 

Järnväg 

Lysekilsbanan, Munkedal-Lysekil 

Luftfart 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Sjöfart 

Vänersborgs hamn 
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Örebro län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Sannahed rälsverkstad 

Hallsberg Rala  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 49 Askersund-Länsgräns Västra Götaland 

Väg 51 Örebro-Länsgräns Östergötland 

Väg 52 Örebro-Länsgräns Södermanland 

Väg 63 Kopparberg-Länsgräns Värmland 

Väg 571 Anslutning till Örebro flygplats 

Järnväg 

Kvarntorpsspåret (Kumla-Norrtorp) 
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Östergötlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Boxholms depå 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 34 Linköping-Motala 

Väg 35 Linköping- Länsgräns Kalmar län 

Väg 51 Norrköping-Länsgräns Örebro 

Väg 209 Anslutning till Norrköping flygplats 

Järnväg 

Bjärka Säby-Västervik 

Stångådalsbanan Linköping- Hultsfred 

Luftfart 

Norrköpings flygplats 



Generellt namn Specifikt namn Vägnummer Län Region Status Generell funktionsbeskrivning  Framtida utveckling

136 Färjestaden‐
Borgholm 136 Kalmar Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor,  Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ombyggnad till 2+1 väg på delen 
Algutsrum–Idehultet, med ny 
sträckning öster om Algutsrum.

137 Kalmar ‐ Färjestaden 
(Öland) 137 Kalmar Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor,  Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

15 Karlshamn ‐ Halmstad
Väg 15 genom 
Halland län 15 Halland Syd, Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

15 Karlshamn ‐ Halmstad
Väg 15 genom 
Kronobergs län 15 Kronoberg Syd, Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar 
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

15 Karlshamn ‐ Halmstad
Väg 15 genom 
Skåne län 15 Skåne Syd, Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar 
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

15 Karlshamn ‐ Halmstad
Väg 15 genom 
Blekinge län 15 Blekinge Syd, Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar 
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

155 delen Vädermotet‐
Ytterhamnsmotet 155 Västra Götaland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021‐02‐01



162 Lysekil‐E6 162 Västra Götaland Väst

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse

19 Ystad‐Kristianstad‐Tpl 
Östanå (väg 23) 19 Skåne Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods

På sträckan Bjärlöv‐Broby 
planeras mötesfri väg. 

21 Kristianstad ‐ 
Helsingborg 21 Skåne Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods

Klippan‐Hylstofta planeras byggas 
ut till mötesseparerad väg. 

226 Gullmarsplan ‐ 
Flemingsberg (Huddinge) 226 Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led 
i storstad

229 Örbyleden 229 Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, rekommenderad 
färdväg för farligt gods,  Led i storstad

23 Lund ‐ Växjö
Väg 23 genom 
Skåne län 23 Skåne Syd Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer 

23 Lund ‐ Växjö
Väg 23 genom 
Kronobergs län 23 Kronoberg Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Väglänkar som bidrar 
till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Huseby‐Marklanda planeras 
byggas ut till mötesseparerad väg 
med beräknat färdigställande till 
2022. 

23 Målilla ‐  Linköping
Väg 23 genom 
Östergötland län 23 Östergötland Syd, öst Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer 



23 Målilla ‐  Linköping
Väg 23 genom 
Kalmar län 23 Kalmar Syd, öst Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer 

25 
Halmstad–Växjö–Kalmar

Väg 25 genom 
Halland län 25 Halland Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

25 
Halmstad–Växjö–Kalmar

Väg 25 genom 
Jönköpings län 25 Jönköping Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

25 
Halmstad–Växjö–Kalmar

Väg 25 genom 
Kronobergs län 25 Kronoberg Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Utbyggnad planeras för 
sträckorna Boasjön‐Annerstad, 
Sjöatorp ‐ Alvesta Väst, 
Österleden i Växjö med trafikplats 
Fagrabäck och Hovmantorp‐
Bergdala. 

25 
Halmstad–Växjö–Kalmar

Väg 25 genom 
Kalmar län 25 Kalmar Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt proriterat 
vägnät för godstrafik, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer 

259 Tpl Fittja‐Tpl Jordbro 259 Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga struktuer, Led i storstad



26 
Halmstad–Jönköping–Krist
inehamn

Väg 26 genom 
Hallands län 26 Halland Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
priortierat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse

26 
Halmstad–Jönköping–Krist
inehamn

Väg 26 genom 
Västra Götalands 
län 26 Västra Götaland Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
priortierat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse

26 
Halmstad–Jönköping–Krist
inehamn

Väg 26 genom 
Värmlands län 26 Värmland Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
priortierat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse

26 
Halmstad–Jönköping–Krist
inehamn

Väg 26 genom 
Jönköping län 26 Jönköping Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Mullsjö‐Slättäng och 
Smålandsstenar‐Gislaved planeras 
för ombyggnad till 
mötesseparerad väg. Hedenstorp‐
Månseryd planeras för 2+2 väg i 
ny sträckning. 

265 Norrortsleden 265 Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, led i storstad

Norrortsleden kommer att ansluta 
till Förbifart Stockholm när den 
färdigställs.



267 Rotebroleden 267 Stockholm Stockholm Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, 
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, led i storstad

27 Borås‐Ronneby

Väg 27 genom 
Västra Götalands 
län 27 Västra Götaland Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

27 Borås‐Ronneby
Väg 27 genom 
Blekinge län 27 Blekinge Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Backaryd‐Hallabro planeras 
byggas om till mötesseparerad 
väg i ny sträckning. Förbifart 
Hallabro byggs om i ny sträckning. 

27 Borås‐Ronneby
Väg 27 genom 
Kronobergs län 27 Kronoberg Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Säljeryd‐Växjö planeras byggas 
om till mötesseparerad väg. 

27 Borås‐Ronneby
Väg 27 genom 
Jönköpings län 27 Jönköping Syd, Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

En mötesfri väg planeras förbi 
Bor. 



275 Tpl Hjulsta‐Tpl 
Tureberg, Akallalänken 275 Stockholm Stockholm Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, 
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, led i storstad

28 Karlskrona ‐ Vägershult
Väg 28 genom 
Blekinge län 28 Blekinge Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

28 Karlskrona ‐ Vägershult
Väg 28 genom 
Kalmar län 28 Kalmar Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

28 Karlskrona ‐ Vägershult
Väg 28 genom 
Kronobergs län 28 Kronoberg Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

29. Karlshamn‐Djuramåla
Väg 29 genom 
Blekinge län 29 Blekinge Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods 



29. Karlshamn‐Djuramåla
Väg 29 genom 
Kronobergs län 29 Kronoberg Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods 

31. Vägershult‐Vetlanda 
Väg 31 genom 
Kronobergs län 31 Kronoberg Syd Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer. 

31. Vägershult‐Vetlanda 
Väg 31 genom 
Jönköpings län 31 Jönköping Syd Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer. 

32 Vetlanda ‐ Mjölby E4
Väg 32 genom 
Jönköpings län 32 Jönköping Syd Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, Väglänkar 
som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 
strukturer

32 Vetlanda‐Mjölby E4
Väg 32 genom 
Östergötlands län 32 Östergötland Syd, Öst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods 

331/684  (Sörberge ‐ 
Torsboda via Staveviken) 331/ 684 Västernorrland Mitt Befintlig Omledningslänk

37 Växjö‐Bockara
Väg 37 genom 
Kalmar län  37 Kalmar Syd Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer. 

I Bockara planeras en förbifart. 
Mellan Bockara och Oskarshamn 
planeras ombyggnad till 
mötesseparerad väg i ny 
sträckning med anslutning till E22 
i trafikplats Oskarshamn Södra. 



37 Växjö‐Bockara
Väg 37 genom 
Kronobergs län 37 Kronoberg Syd Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer. 

40 Göteborg–Västervik

Väg 40 genom 
Västra Götalands 
län 40 Västra Götaland Syd, Väst Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg farligt gods, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Led i storstad

40 Göteborg–Västervik
Väg 40 genom 
Jönköpings län 40 Jönköping Syd, Väst Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Utbyggnad av ett nytt körfält 
mellan Trafikplats Ljungarum‐
Trafikplats A6 pågår (klart hösten 
2021). Ombyggnation av 
Trafikplats Ljungarum planerad, 
byggstart 2027. Mellan Nässjö‐
Eksjö planeras mötesfri väg. 

40 Göteborg–Västervik
Väg 40 genom 
Kalmar län 40 Kalmar Syd Befintlig

Funktionellt proriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer. 

41 Varberg‐Borås
Väg 41 genom 
Hallands län 41 Halland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse.

41 Varberg‐Borås

Väg 41 genom 
Västra Götalands 
län 41 Västra Götaland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse.



44 Trollhättan‐Götene 44 Västra Götaland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

44 Uddevalla‐Trollhättan 44 Västra Götaland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

47 Falköping‐Vara 47 Västra Götaland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

47 Jönköping ‐ 
Oskarshamn

Väg 47 genom 
Kalmar län 47 Kalmar Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

I Bockara planeras en förbifart. 
Mellan Bockara och Oskarshamn 
planeras ombyggnad till 
mötesseparerad väg i ny 
sträckning med anslutning till E22 
i trafikplats Oskarshamn Södra. 

47 Jönköping ‐ 
Oskarshamn

Väg 47 genom 
Jönköpings län 47 Jönköping Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

49 Skara‐Skövde 49 Västra Götaland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse 



50 
(Jönköping–)Mjölby–Borlä
nge(–Falun)

Väg 50 genom 
Dalarnas län 50 Dalarna Mitt, Öst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Genomfart Ludvika planeras att 
byggas om i flera olika etapper för 
att öka säkerheten, ge bättre 
möjlighet till arbetspendling och 
förbättra näringslivets 
godstransporter genom Ludvika.

50 
(Jönköping–)Mjölby–Borlä
nge(–Falun)

Väg 50 genom 
Östergötlands län 50 Östergötland Mitt, Öst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

50 
(Jönköping–)Mjölby–Borlä
nge(–Falun)

Väg 50 genom 
Örebro län 50 Örebro Mitt, Öst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

55 Katrineholm‐Strängnäs‐
Enköping ‐ Uppsala

Väg 55 genom 
Södermanlands län 55 Södermanland Öst Befintlig

Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Omledningslänk

Förbifart Flen byggs i ny 
sträckning i syfte att förbättra 
framkomlighet för 
genomfartstrafik och förbättrad 
boendemiljö. Vägen byggs om till 
2+1 på vissa delar.

55 Katrineholm‐Strängnäs‐
Enköping ‐ Uppsala

Väg 55 genom 
Uppsala län 55 Uppsala Öst Befintlig

Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Omledningslänk

Förbifart Flen byggs i ny 
sträckning i syfte att förbättra 
framkomlighet för 
genomfartstrafik och förbättrad 
boendemiljö. Örsundsbro‐
Kvarnbolund och 
Enköping–Litslena ska byggas om 
till mötesfri väg 2+1. 

56 
Norrköping–Katrineholm–
Västerås–Gävle

Väg 56 genom 
Gävleborgs län 56 Gävleborg Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods. 



56 
Norrköping–Katrineholm–
Västerås–Gävle

Väg 56 gemom 
Uppsala län 56 Uppsala Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods. 

Sala‐Heby planeras byggas om till 
mötesfri landsväg. 

56 
Norrköping–Katrineholm–
Västerås–Gävle

Väg 56 gemom 
Västmanlands län 56 Västmanland Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Sträckan Kvicksund–Västjädra 
byggs om till mötesfri landsväg 
(2021). Sala‐Heby planeras byggas 
om till mötesfri landsväg. 

56 
Norrköping–Katrineholm–
Västerås–Gävle

Väg 56 genom 
Södermanlands län 56 Södermanland Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

56 
Norrköping–Katrineholm–
Västerås–Gävle

Väg 56 genom 
Östergötlands län 56 Östergötland Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

61 Karlstad‐Norges 
landsgräns 61 Värmland Väst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

678 väg 44 ‐ E6 Tpl 
Lerbomotet 678 Västra Götaland Väst Befintlig

Omledningslänk,  Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor

70 Enköping‐Mora
Väg 70 genom 
Dalarna 70 Dalarna Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse

Sträckan Borlänge‐Djurås planeras 
att byggas om till mötesfri väg. 



70 Enköping‐Mora
Väg 70 genom 
Uppsala län 70 Uppsala Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse

70 Enköping‐Mora
Väg 70 genom 
Västmanlands län 70 Västmanland Öst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse 

75 Södra länken 75 Stockholm Stockholm Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, 
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

86/622 Timmervägen 
(från E14 till Birsta (E4))

E14 (Bergsgatan)/ 
622(Timmer‐vägen) E14/ 86/ 622 Västernorrland Mitt Befintlig Omledningslänk

90/332 (Veda‐Gallsäter 
via Klockestrand) 90/332 Västernorrland Mitt Befintlig Omledningslänk

92 Umeå E12‐E4 92 Västerbotten Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, Nationella 
stamvägnätet,  Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, 

Anslutning till  Oxelösunds 
hamn

Väg 53, Gamla 
Oxelösundsvägen/
Styrmansgatan/To
rggatan Södermanland Öst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter,  Rekommenderad färdväg för 
farligt gods.

Anslutning till  Åhus hamn

118 
/Hamnleden/Lotsga
tan Skåne Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.



Anslutning till Bergs 
oljehamn

222/Vikdalsvägen/S
könviksvägen Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led i 
storstad

Anslutning till Borlänge 
kombiterminal Hantverksgatan Dalarna Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Bromma 
flygplats

Tpl Fredhäll ‐ 
Rinkeby (E18) till 
Bromma Flygplats

279/275 
Ulvsundavägen 
Flygplatsinfarten Stockholm Stockholm Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, 
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar

Anslutning till Eskilstuna 
kombiterminal

E20 Folkesta 
trafikplats/ 
Folkestaleden/ 
Torestavägen Södermanland Öst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till Falkenbergs 
hamn 154 Halland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till Falköping 
kombiterminal 184 Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till 
Godsterminal Kiruna 870 Norrbotten Nord Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Anslutning till Gävle 
hamn, terminal 
Fredriksskans

Hamnleden 
(583)/Bönavägen 
(582)/Fredriksskan
svägen‐terminal 
Fredriksskans Gävleborg Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.



Anslutning till Gävle 
hamn, terminal 
Granudden

Spängersleden 
(76)/Söderbågen 
/Österbågen/Kors
näsvägen‐terminal 
Granudden Gävleborg Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till Göteborg ‐ 
Landvetter flygplats 546 Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till Hallsbergs 
kombiterminal 629 Örebro Öst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till Halmstad 
hamn

Laholmsvägen
E6/E20 tpl 43‐ 
Hamnen i 
Halmstad Halland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till Hargshamn
288 Uppsala /292 
Gimo  Uppsala Öst Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse 

Anslutning till Kalmar 
hamn

Södra vägen i 
Kalmar Kalmar Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, 

Anslutning till Karlshamns 
hamn

Karlshamn hamn ‐ 
(E22) Tpl Karlshamn 
väst

29/Vekerumsväge
n(K557)/Södra 
Stillerydsvägen 
(K558) Blekinge Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Karlskrona 
hamn

Karlskrona hamn ‐ 
(E22) Tpl 
Angöringen

Österleden 
(28)/Verkövägen 
(5024) Blekinge Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, 

Anslutning till Karlstad 
hamn

236/ 
Landvärnsgatan/H
usbyggaregatan Värmland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till 
Katrineholms 
kombiterminal

Österleden/Termin
algatan Södermanland Öst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse



Anslutning till Kiruna 
flygplats 878 Norrbotten Nord Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Anslutning till Köpings 
hamn

580 Vallby/250/ 
Nya Hamnvägen Västmanland Öst Befintlig

vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, omledningslänk, 
rekommenderad färdväg för farligt gods. 

Anslutning till Landskrona 
hamn

Österleden/Söderle
den/Varvsvägen Skåne Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Anslutning till Lidköpings 
hamn 44.4/2559 Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Ljusne‐
Orrskär hamn

629, 583, 633 
(Industrivägen), 
Stabbvägen Gävleborg Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Luleå 
flygplats

968/616/580/580.
1  Norrbotten Nord Befintlig

Vägar som binder binder samman anläggningar 
av riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor

Gång‐ och cykelväg planeras 
utmed väg 616. Det planeras även 
för förbättrad anslutning mot E4 
samt cirkulationsplats i 
vägkorsningen 616/968.

Anslutning till Luleå hamn 97/595 Norrbotten Nord Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, 

Anslutning till Luleå 
kombiterminal 97 Norrbotten Nord Befintlig

Rekomenderad färdväg farligt gods, Vägar som 
binder binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter.

Anslutning till Lysekil 
hamn 839 Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Malmö 
flygplats 813 Skåne Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
långväga persontrafik,

Anslutning till Malmö 
hamn och Malmö 
kombiterminal (Malmö 
godsbangård)

E6.01, 
Västkustvägen, 
Spillepengsgatan, 
Containergatan Skåne Syd Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods

Anslutning till Norrköping 
hamn

Braviksvägen/Hanh
olmsvägen Östergötland Öst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse



Anslutning till Norrköpings 
hamn 

Söderleden 
(5537)/Sjötullsgata
n/Packaregatan Östergötland Öst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Nynäshamn 
(Norviks hamn)

Stockholm‐
Nynäshamn 73 Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Väglänkar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Vägar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Anslutning till 
Oskarshamn hamn

Björngatan(5412)/
Norra strandgatan 
(5418) Kalmar Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, 

Anslutning till 
Oskarshamns hamn

Södra kajen ‐ (E22) 
Tpl Oskarshamn 
södra

Åsavägen 
(5412)/Gröndalsga
tan Kalmar Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
Riksintresse, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, 

Anslutning till 
Otterbäckens hamn

Industrivägen‐Norra 
Hamnvägen‐Södra 
Hamnvägen  Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Piteå hamn 505/506 Norrbotten Nord Befintlig

rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter.

Korsningspunkten väg 505/506 
planeras byggas om för att 
förbättra funktionen för 
godstransporter. 

Anslutning till Ronneby 
flygplats  652/652.01 Blekinge Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Skellefteå 
hamn 372/827 Västerbotten Nord Befintlig

Vägar som binder binder samman anläggningar 
av riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods.

Anslutning till 
Stenungsunds hamn 170 Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse



Anslutning till Stockholms 
hamnar, Frihamen och 
Värtahamnen Södra hamnvägen Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led i 
storstad

Anslutning till Stockholms 
hamnar, 
Stadsgårdshamnen 222 Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, Led i 
storstad

Anslutning till Strömstads 
hamn 176 Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Sundsvalls 
hamn Oljevägen Västernorrland Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Södertälje 
hamn

Södertälje hamn ‐ 
Tpl Saltskog

Verkstadsvägen/Sv
alängsvägen/Herti
g Carls väg Stockholm Stockholm Befintlig

Nationella stamvägnätet, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, 
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, led i storstad

Anslutning till 
Tunadalshamnen i 
Sundsvall

615/ Johanne‐
dalsvägen 615 Västernorrland Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Uddevalla 
hamn

701 
(Kurverödsleden), 
Bastionsgatan Västra Götaland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Umeå 
kombiterminal 363 Västerbotten Nord Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

Anslutning till Wallhamn 160, 169 Västra Götaland Väst Befintlig
Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse



Anslutning till Varbergs 
hamn 801 Halland Väst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Visby 
flygplats 142/148/140 Gotland Stockholm Befintlig

Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
persontrafik, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Anslutning till Västervik 
hamn

22.8/Östersjöväge
n/Lucernavägen Kalmar Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Västerås 
hamn

Surahammarsväge
n/Johannisbergsvä
gen 
537/Kraftvärmega
tan Västmanland Öst Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods.

Anslutning till Årsta 
kombiteminal

Årstabergsvägen/U
pplagsvägen/Transp
ortvägen Stockholm Stockholm Befintlig

Nationellt viktiga strukturer, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer, Led i storstad

Anslutning till Älmhults 
kombiterminal

Terminalgatan/Södr
a Ringvägen Kronoberg Syd Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till 
Örnsköldsviks hamn 923, 925 Västernorrland Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Östersunds 
flygplats 615/614/609 Jämtland Mitt Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse

E10 Töre–Riksgränsen 10 Norrbotten Nord Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Sträckorna 
Avvakko–Lappeasuando och 
Morjärv–Västra Svartbyn planeras 
byggas om till mötesfri väg. För 
att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten byggs en väg 
öster om befintlig väg E10/E45 
Muorjevaarabackarna. 



E12 Holmsund ‐ 
riksgränsen 
Sverige–Norge 12 Västerbotten Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

E14 
Sundsvall–Riksgränsen 
Norge–Sverige

E14 genom 
Västernorrlands län 14 Västernorrland Mitt Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

Lokalisering av ny sträckning av 
E14 genom Sundsvall utreds på 
grund av problem med höga 
halter av partiklar, höga 
bullernivåer mm i centrala 
Sundsvall.

E14 
Sundsvall–Riksgränsen 
Norge–Sverige

E14 genom 
Jämtlands län 14 Jämtland Mitt Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

Det planeras för förbifart E14/E45 
öster om Brunflo och åtgärder 
längs E14 genom Brunflo.

E16 Riksgränsen 
Norge–Sverige till Gävle

E16 genom 
Dalarnas län 16 Dalarna Väst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse 

Planering pågår för mittseparering 
sträckorna Borlänge‐Djurås och 
Ängelsfor‐Hofors, samt 
mittseparering/ny sträckning 
Hofors‐Tegelbruket. 

E16 Riksgränsen 
Norge–Sverige till Gävle

E16 genom 
Gävleborgs län 16 Gävleborg Väst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse 

Planering pågår för mittseparering 
delen Ängelsfor‐Hofors, samt 
mittseparering/ny sträckning 
Hofors‐Tegelbruket.

E16 Riksgränsen 
Norge–Sverige till Gävle

E16 genom 
Värmlands län 16 Värmland Väst, Mitt Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse. 



E18 riksgränsen 
Norge–Sverige via Örebro 
och Stockholm till 
Kapellskär

E18 genom 
Stockholms län 18 Stockholm

Väst, Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Utökning av antalet körfält till 3+4 
körfält (2+2 körfält idag) från 
trafikplats Jakobsberg 
till trafikplats Hjulsta.

E18 riksgränsen 
Norge–Sverige via Örebro 
och Stockholm till 
Kapellskär

E18 genom Uppsala 
län 18 Uppsala

Väst, Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

E18 riksgränsen 
Norge–Sverige via Örebro 
och Stockholm till 
Kapellskär

E18 genom 
Västmanlands län 18 Västmanland

Väst, Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods. 

Mellan Köping och Västjädra 
planeras det att byggas ut till 
motorväg för att förbättra 
framkomligheten och 
trafiksäkerheten. Start tidigast 
2022.

E18 riksgränsen 
Norge–Sverige via Örebro 
och Stockholm till 
Kapellskär

E18 genom Örebro 
län 18 Örebro

Väst, Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods. 

E18 riksgränsen 
Norge–Sverige via Örebro 
och Stockholm till 
Kapellskär

E18 genom 
Värmlands län 18 Värmland

Väst, Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

E18.20 Roslagsvägen 18.20 Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Omledningslänk, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för



E20 Öresundsbron‐
Malmö–Göteborg–Örebro
–Stockholm

E20 genom 
Stockholms län 20 Stockholm

Syd, Väst, 
Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 

Det planeras för att bygga ut E4 
och E20 mellan trafikplats 
Moraberg och trafikplats Saltskog 
från två till tre körfält i vardera 
riktningen. 

E20 Öresundsbron‐
Malmö–Göteborg–Örebro
–Stockholm

E20 genom 
Södermanlands län 20 Södermanland

Syd, Väst, 
Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

E20 Öresundsbron‐
Malmö–Göteborg–Örebro
–Stockholm

E20 genom 
Västmanlands län 20 Västmanland

Syd, Väst, 
Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

E20 Öresundsbron‐
Malmö–Göteborg–Örebro
–Stockholm

E20 genom Örebro 
län 20 Örebro

Syd, Väst, 
Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

E20 Öresundsbron‐
Malmö–Göteborg–Örebro
–Stockholm

E20 genom Västra 
Götalands län 20 Västra Götaland

Syd, Väst, 
Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse.

E20 genom Västra Götaland byggs 
ut till motorväg, motortrafikled 
eller mötesfri landsväg med 
mitträcke för ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Arbetet 
genomförs i etapper fram till 
2025. 

E20 Öresundsbron‐
Malmö–Göteborg–Örebro
–Stockholm

E20 genom Halland 
län 20 Halland

Syd, Väst, 
Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor. Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse



E20 Öresundsbron‐
Malmö–Göteborg–Örebro
–Stockholm

E20 genom Skåne 
län 20 Skåne

Syd, Väst, 
Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse

E20.8 från tpl Saltskog V 
till Mälarbron.  20.8 Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 

E20.9 från tpl Vasa till 
Mälarbron. 20.9 Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 

E22 
Malmö–Kalmar–Norrköpi
ng

E22 genom 
Östergötlands län 22 Östergötland Syd,Öst Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg farligt gods 

E22 
Trelleborg–Kalmar–Norrk
öping

E22 genom Skåne 
län 22 Skåne Syd,Öst Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

Sträckan Fjälkinge–Gualöv 
planeras byggas ut till en 21,5 
meter bred motorväg för att öka 
säkerheten och framkomligheten 
på sträckan.

E22 
Trelleborg–Kalmar–Norrk
öping

E22 genom Blekinge 
län 22 Blekinge Syd,Öst Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga persontrafik, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

Sträckan mellan trafikplats 
Ronneby Öst ‐ Nättraby planeras 
byggas om till motorväg. Lösen ‐ 
Jämjö planeras byggas om till 
mötesfri väg. Ombyggnad 
planeras av trafikplats Ronneby 
Väst. 



E22 
Trelleborg–Kalmar–Norrk
öping

E22 genom Kalmar 
län 22 Kalmar Syd,Öst Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, V

På sträckan Gladhammar‐
Verkebäck planeras mötesfri väg 
2+1. Mellan Nygård‐Gladgammar 
planeras mötefri väg med 
mitträcke. Det planeras även för 
ny väg förbi Bergkvara och 
ombyggnad genom Mönsterås. 
Genom att bygga om ökar vi 
trafiksäkerheten och 
framkomligheten på E22.

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Västerbottens län 4 Västerbotten

Syd, Öst, 
Stockholm, 
Mitt, Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

E4 genom Västerbotten ska 
byggas om till möttseparared väg 
2+1 för att förbättra 
framkomligheten och kapaciteten.

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Norrbottens län 4 Norrbotten

Syd, Öst, 
Stockholm, 
Mitt, Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

 För att öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten planeras delar 
av E4 att byggas om till mötesfri 
väg

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Gävleborgs län 4 Gävleborg

Syd, Öst, 
Stockholm,  
Mitt, Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Led i storstad

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Västernorrlands län 4 Västernorrland

Syd, Öst, 
Stockholm,  
Mitt, Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

Förbifart Härnösand planeras för 
förbättrad framkomlighet för 
genomfartstrafik och minskade 
miljöstörningar i befintlig 
genomfart



E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Stockholms län 4 Stockholm

Syd,Öst,Stock
holm, 
Mitt,Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Led i storstad

Sträckan Arlanda‐Glädjen planeras 
byggas ut till tre körfält i vardera 
riktning (byggstart 2025).  Mellan 
trafikplatserna Rotebro och 
Häggvik norr om Stockholm ska 
antalet körfält utökas från tre till 
fyra i vardera riktning. Det 
planeras även för att bygga ut E4 
och E20 mellan trafikplats 
Moraberg och trafikplats Saltskog 
från två till tre körfält i vardera 
riktningen. 

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom Uppsala 
län 4 Uppsala

Syd, Öst, 
Stockholm, 
Mitt, Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Led i storstad

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Östergötlands län 4 Östergötland

Syd,Öst,Stock
holm, 
Mitt,Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Södermanlands län 4 Södermanland

Syd,Öst,Stock
holm, 
Mitt,Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods



E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a E4 genom Skåne län 4 Skåne

Syd,Öst,Stock
holm, 
Mitt,Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Led i storstad

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Kronobergs län 4 Kronoberg

Syd,Öst,Stock
holm, 
Mitt,Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods

E4 
Helsingborg–Stockholm–G
ävle–Sundsvall–Haparand
a

E4 genom 
Jönköpings län 4 Jönköping

Syd,Öst,Stock
holm, 
Mitt,Nord Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods,

Byggnation av additionskörfält vid 
Trafikplats Ljungarum Trafikplats 
A6 pågår. Ombyggnation av 
Trafikplats Ljungarum planerad, 
byggstart 2027.

E4.19 Sagoleden 4.19 Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods

E4.25 Klarastrandsleden 
/Söderleden 4.25 Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Omledningslänk, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, 



E4.26 Haga S‐Norrtull  4.26 Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

E4.65 Arlandaleden 4.65  Stockholm Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga strukturer

E45 
Göteborg–Trollhättan–Gr
ums–Mora–Östersund–St
oruman–Gällivare‐
Karesuando

E45 genom 
Norrbottens län 45 Norrbotten

Väst, Mitt, 
Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

E45 
Göteborg–Trollhättan–Gr
ums–Mora–Östersund–St
oruman–Gällivare‐
Karesuando

E45 genom 
Gävleborgs län 45 Gävleborg

Väst, Mitt, 
Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

E45 
Göteborg–Trollhättan–Gr
ums–Mora–Östersund–St
oruman–Gällivare‐
Karesuando

E45 genom 
Västerbottens län 45 Västerbotten

Väst, Mitt, 
Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer



E45 
Göteborg–Trollhättan–Gr
ums–Mora–Östersund–St
oruman–Gällivare‐
Karesuando

E45 genom 
Dalarnas län 45 Dalarna

Väst, Mitt, 
Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

E45 
Göteborg–Trollhättan–Gr
ums–Mora–Östersund–St
oruman–Gällivare‐
Karesuando

E45 genom 
Jämtlands län 45 Jämtland

Väst, Mitt, 
Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Planerad omdragning av E45 förbi 
Sveg, sträckan Rengsjön‐Älvros för 
att öka trafiksäkerheten. Planer 
finns för förbifart E14/E45 öster 
om Brunflo och åtgärder längs E14 
genom Brunflo.

E45 
Göteborg–Trollhättan–Gr
ums–Mora–Östersund–St
oruman–Gällivare‐
Karesuando

E45 genom Västra 
Götalands län 45 Västra Götaland

Väst, Mitt, 
Nord, 
Värmlands 
län Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

E45 
Göteborg–Trollhättan–Gr
ums–Mora–Östersund–St
oruman–Gällivare‐
Karesuando

E45 genom 
Värmlands län 45 Värmland

Väst, Mitt, 
Nord Västra 
Götalands län Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods, Väglänkar som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Säffle–Valnäs planeras byggas om 
till mötesfri landsväg. 



E45.01 ‐Oskarsleden 45.01 Västra Götaland Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av riksintresse

E6 (Trelleborg‐Göteborg‐ 
Svinesund) E6 genom Skåne 6 Skåne Syd, Väst Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, Rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Vägar som binder 
samman anläggningar av riksintresse, Led i 
storstad

Nytt norrgående körfält planeras 
mellan Trafikplats Vellinge N‐
trafikplats Petersborg. Extra 
körfält i båda riktningarna 
planeras mellan trafikplats 
Lomma‐trafikplats Alnarp. 

E6 Trelleborg 
hamn–Göteborg–Svinesun
d

E6 genom Västra 
Götalands län 6 Västra Götaland Syd,Väst Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter,  långväga ‐ och dagliga 
personresor samt kollektivtrafik. 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Väg 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

E6 Trelleborg 
hamn–Göteborg–Svinesun
d

E6 genom Hallands 
län 6 Halland Syd,Väst Befintlig

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, lånväga och dagliga 
personresor samt kollektivtrafik. 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Väg 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

E6.20 Söderleden‐
Västerleden‐
Älvsborgsbron ‐
Hisingsleden‐Norrleden 6.20 Västra Götaland Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Led i storstad

E6.21 Lundbyleden inkl. 
Partihallsförbindelsen  
(inkl.Marieholmstunneln)  6.21 Västra Götaland Väst Befintlig

Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, Vägar 
som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Led i storstad

Ombyggnad planeras av flera 
trafikplatser längs med 
Lundbyleden.



E65 Malmö–Ystad hamn 65 Skåne Syd Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för farligt 
gods

Motorväg planeras mellan Svedala‐
Börringe.

Visby‐Klintehamn 140 Gotland Stockholm Befintlig

Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla natione



Generellt namn Specifikt namn Vägnummer Län Region Status Generell funktionsbeskrivning  Åtgärdsbeskrivning

40 förbi Eksjö 40 Jönköping Syd Planerad

Funktionellt proriterat vägnät för 
godstrafik, Funktionellt prioriterat vägnät 
för långväga personresor, rekommenderad 
färdväg för farligt gods, Väglänkar som 
bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 
strukturer. 

Ny sträckning i syfte att öka 
framkomligheten och förbättra 
trafiksäkerheten

50 Nykyrka‐Brattebo 
backe

Nykyrka‐Brattebo 
backe 50

Östergötland, 
Örebro Öst Planerad

Nationella stamvägnätet, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods

Ombyggnad till mötesfri väg i delvis 
ny sträckning i syfte att öka 
framkomligheten och förbättra 
trafiksäkerheten.

55, Dunker‐Björndammen 55 Södermanland Öst Planerad

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Omledningslänk

Ombyggnad till 2+1 väg i ny 
sträckning i syfte att öka 
framkomligheten och förbättra 
trafiksäkerheten.

55, förbi Flen 55 Södermanland
Öst, 
Stockholm Planerad

Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Omledningslänk

Ombyggnad i ny sträckning i syfte 
att öka framkomligheten och 
förbättra trafiksäkerheten.

56 Hedesunda‐Gävle 56 Gävleborg Mitt Planerad

Nationella stamvägnätet, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods

Ombyggnad i ny sträckning som 
mötesfri väg i syfte att öka 
framkomligheten och förbättra 
trafiksäkerheten.

Bengtsaleden E22 till Verkövägen Blekinge Syd Framtida
Väg som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Ny anslutning mellan E22 och 
Verkövägen öster om Karlskrona för 
ökad framkomlighet till Karlskrona 
hamn.

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021‐02‐01



E22 förbi Söderköping 22 Östergötland Öst Planerad

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods. 

Ombyggnad i ny sträckning som 
mötesfri väg i syfte att öka 
framkomligheten och förbättra 
trafiksäkerheten.

E22 Lösen‐Jämjö 22 Blekinge Syd Planerad

Nationella stamvägnätet, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Väglänkar 
som bidrar till

Ny sträckning och utbyggnad till 
motortrafikled i syfte att öka 
framkomligheten och minska 
trafikmängden genom Jämjö

E22 Verkebäck‐
Gladhammar 22 Kalmar Syd Planerad

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Väglänkar 
som bidrar till att upprätthålla nationellt 
viktiga strukturer

Ombyggnad till mötesfri väg 2+1 
mellan Gladhammar och Verkebäck 
för ökad framkomlighet och 
förbättrad trafiksäkerhet

E22 förbi Bergkvara 22 Kalmar Syd Framtida

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionsellt 
prioriterat vägnät för långväga 
persontrafik, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods

Ny sträckning förbi Bergkvara i syfte 
att korta restide, öka 
framkomligheten och förbättra 
trafiksäkerheten.



E4 förbi Skellefteå E4/Östra leden Norrbotten Nord Planerad

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ombyggnad i ny sträckning öster om 
befintlig väg i syfte att öka 
framkomligheten. 

E4 Förbifart Örnsköldsvik E4 Västernorrland Mitt Planerad

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ombyggnad i ny sträckning väster 
om befintlig väg i syfte att minska 
buller i Örnsköldsvik och förbättra 
framkomligheten.

E4 Kongberget‐Gnarp E4 Gävleborg Mitt Planerad

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ny sträckning och utbyggnad av E4 
till 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet.

E45 Rengsjön‐Älvros E45 Jämtland Mitt Planerad

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Ny sträckning av E45 mellan 
Rengsjön och Älvros för ökad 
trafiksäkerhet och framkomlighet.



E45 Vattnäs‐Trunna E45 Dalarna Mitt Planerad

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods

Ombyggnad av E45 mellan Vattnäs 
och Trunna för ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet.

E65 Svedala‐Börringe 65 Skåne Syd Planerad

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods

Ombyggnad till motorväg samt 
mötesfri landsväg 2+2 för ökad 
framkomlighet och förbättrad 
trafiksäkerhet

HH‐förbindelse
Helsingborg‐
Helsingör Skåne Syd Framtida

Väg som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Ny fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör (DK) för 
väg‐ och järnvägstrafik. Minskar 
restiden.

Förbifart Stockholm E4 Stockholm Stockholm Planerad

TEN‐T Stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse,  Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, 
Led i storstad

Ny sträckning av E4 väster om 
Stockholm. Syftar till att förbättra 
framkomligheten och 
tillgängligheten.



Tvärförbindelse Södertörn E4 Stockholm Stockholm Planerad

TEN‐T Övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, 
Omledningslänk, Funktionellt prioriterat 
vägnät för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer, 
Led i storstad

Ny väg i södra Stockholm i öst‐
västlig riktning. Syftar till förbättrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Umeåprojektet, Västra 
länken E4/E12 Västerbotten Nord Planerad

Nationella stamvägnätet, Vägar som 
binder samman anläggningar av 
riksintresse, Funktionellt prioriterat vägnät 
för godstransporter, Funktionellt 
prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ny sträckning av E12 genom Umeå i 
syfte till att förbättra 
framkomligheten och förbättra 
luftkvalitet. 

Östlig förbindelse Stockholm Stockholm Framtida

Vägar som binder samman anläggningar av 
godstransporter, väglänkar som bidrar till 
att upprätthålla nationellt viktiga 
strukturer

Ny väg genom östra Stockholm i 
nord‐sydlig riktning. Syftar till att 
förbättra framkomligheten och 
tillgängligheten. 

E20 Götene‐Mariestad E20 Västra Götaland Väst Planerad

TEN‐T stomnät, Nationella stamvägnätet, 
Funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, Funktionellt prioriterat 
vägnät för långväga personresor, 
Rekommenderad färdväg för farligt gods, 
Vägar som binder samman anläggningar av 
riksintresse.

Ombyggnad i ny sträckning som 
motortafikled i syfte att öka 
framkomligheten och förbättra 
trafiksäkerheten.



E18 Tpl Hjulsta E18 Stockholm Stockholm Planerad

TEN‐T övergripande nät, Nationella 
stamvägnätet, Vägar som binder samman 
anläggningar av riksintresse, Funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, 
Funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor, Rekommenderad färdväg för 
farligt gods, Väglänkar som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Ombyggnad av trafikplats Hjulsta för 
att anpassa till Förbifart Stockholm. 
Ny avfartsramp samt korsande 
ramper och broar.



Generellt namn Specifikt namn Län Region Status Generell funktionsbeskrivning  Framtida utveckling

Anslutning till Gävle hamn

Gävle gods‐ och 
rangerbangård‐
Frediksskans

Gävleborg Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Planering för delvis ny dragning 
pågår som kommer att förstärka 
funktionaliteten i framtiden. 

Anslutning till 
Helsingborgs hamn

Helsingborgs 
godsbangård‐ 
Helsingborgs hamn 

Skåne Syd Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Anslutning till Karlshamns 
hamn

Triangelspår 
Blekinge kustbana‐
Stilleryd

Blekinge Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Karlskrona 
hamn  Verköbanan Blekinge Syd Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Anslutning till Piteå Hamn
Älvsbyn‐
Haraholmen Norrbotten Nord Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Stockholms 
hamn (Värtan, 
Frihamnen) Tomteboda‐Värtan Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021‐02‐01



Anslutning till Sundsvall 
hamn

Tunadal‐Ådalsbanan

Västernorrland Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Planering och ombyggnad pågår för 
att med godståg nå Sundsvalls 
hamn på ett effektivare sätt. 
Planeras vara i bruk 2023. 

Anslutning till 
Söderhamns hamn

Åänge‐Ljusne 
(Orrskär)

Gävleborg Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Anslutning till Umeå 
Hamn

Umeå‐Hillskär

Västerbotten Nord Befintlig
TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik

Arlandabanan

Skavstaby‐Arlanda‐
Myrbacken 

Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse 

Utbyggnad av det befintliga 
dubbelspåret till fyra spår planeras 
på sträckan mellan Skavstaby och 
Arlanda nedre.

Bergslagsbanan Frövi‐Gävle

Örebro, 
Västmanland, 
Gävleborg Mitt, Öst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, 

Frövi bandgård byggs om för bättre 
tågdrift. 

Bergslagsbanan   Kil‐Ställdalen
Örebro, 
Värmland Öst, Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, 



Bergslagspendeln Ludvika‐Kolbäck
Dalarna, 
Västmanland Mitt, Öst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse

Blekinge kustbana
Kristianstad C‐
Karlskrona Skåne, Blekinge Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik,  Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Ny mötesstation mellan Karlshamn 
och Bräkne‐Hoby planeras.

Bohusbanan 

Göteborg‐
Stenungsund‐
Uddevalla‐
Munkedal

Västra Götaland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik,  Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Botniabanan
Västeraspby‐
Gimonäs

Västernorrland, 
Västerbotten Mitt, Nord Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Det pågår byggnation av ny 
industrispårsanslutning med 
terminal i Rundvik.

Citybanan

Citybanan

Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som binder samman 
anläggningar av riksintresse, 
Järnväg som bidrar till att 
upprätthålla ationellt viktiga 
strukturer



Dalabanan 
Uppsala Norra‐ Sala‐
Mora

Uppsala, 
Västmanland, 
Dalarna Öst, Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Planering pågår för att förstärka 
funktionaliteten mellan Uppsala ‐
Mora genom förlängda och nya 
mötesspår.

Forsmo‐Hoting
Forsmo‐Hoting Västernorrland, 

Jämtland Mitt Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Fryksdalsbanan

Kil‐Torsby

Värmland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järväg som trafikeras 
av långväga persontrafik

Godsstråket genom 
Bergslagen  Storvik‐Mjölby

Östergötland, 
Örebro, Dalarna Öst, Mitt Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Sträckan Hallsberg ‐Degerön byggs 
ut med dubbelspår etappvis. Hela 
sträckan beräknas vara färdigbyggd 
2029. 

Godsstråket genom Skåne Arlöv‐Ängelholm Skåne Syd Befintlig
TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik

Godsstråket genom Skåne Malmö‐Trelleborg  Skåne Syd Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Hamnbanan med Kville 
bangård Göteborg 

Marieholm ‐ 
Skandiahamnen 
med Kville bangård Västra Götaland Väst Befintlig

TEN‐T övergripande, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Utbyggnadsåtgärder för ökad 
kapacitet på Hamnbanan Eriksberg‐
Pölsebo pågår med 
dubbelspårsutbyggnad. Arbetet 
planeras vara klart 2024. 

Haparandabanan  Haparanda‐Boden Norrbotten Nord Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Den finska regeringen har beslutat 
att elektrifiera järnvägen från 
Laurila till Haparanda och utredning 
där både Väylä och Trafikverket 
deltar pågår. 



Hargshamnsbanan  Örbyhus‐Hallstavik
Uppsala, 
Stockholm

Öst, 
Stockholm Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Hällnäs‐Storuman

Hällnäs‐Storuman

Västerbotten Nord Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Omledningsbana

Det finns järnvägsplan framtagen 
för elektrifiering på sträckan 
Hällnäs‐Lycksele.

Inlandsbanan
Gällivare‐Storuman Västerbotten, 

Norrbotten Nord Befintlig Omledningsbana

Jönköpingsbanan  Jönköping‐Nässjö Jönköping Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Pågående arbete att införa samtidig 
infart och hastighetshöjning. 
Planeras för 
plattformsförlängningar för att 
kunna trafikera med längre 
persontåg. Det planeras även för 
mötesstation mellan Huskvarna och 
Tenhult i samband med utbyggnad 
av Byarum‐Tenhult.

Jönköpingsbanan  Falköping‐Jönköping
Jönköping, 
Västra Götaland Syd, Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Pågående arbete att införa samtidig 
infart och hastighetshöjning för att 
öka kapaciteten. Planeras för 
plattformsförlängningar för att 
kunna trafikera med längre 
persontåg.

Kalix‐Kalixborg Kalix‐Karlsborgsbruk Norrbotten Nord Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Kardonbanan
Åby‐Händelö

Östergötland Öst Befintlig
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Kilafors‐Söderhamn Kilafors‐Söderhamn Gävleborg Mitt Befintlig
TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik



Kinnekullebanan Gårdsjö‐Mariestad Västra Götaland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse 

Kristinehamn‐Nykroppa, 
Daglösen‐Filipstad

Kristinehamn‐
Nykroppa, Daglösen‐
Filipstad Värmland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Kust till kustbanan
Emmaboda‐
Karlskrona Kalmar, Blekinge Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Kust till kustbanan Göteborg‐Kalmar

Kalmar, 
Kronoberg, 
Jönköping, 
Västra Götaland Väst, Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Triangelspår planeras vid Alvesta. 
En åtgärdsvalsstudie med fokus på 
kapacitet, robusthet och 
punktlighet är genomförd TRV 
2019/16039. Studien 
rekommenderar åtgärder för ökad 
kapacitet på banan genom 
utbyggnad av mötesspår och 
partiellt dubbelspår på någon 
delsträcka. 

Malmbanan
Gällivare‐
Koskullskulle Norrbotten Nord Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Malmbanan Svappavaara‐Råtsi Norrbotten Nord Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik



Malmbanan Riksgränsen‐Boden Norrbotten Nord Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Planering pågår för ny 
järnvägsstation i Kiruna.

Marieholmsbanan Eslöv‐Teckomatorp Skåne Syd Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Omledningsbana

Markarydsbanan
Eldsberga‐
Hässleholm

Skåne, 
Kronoberg, 
Halland Syd, Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana

Mellansel‐Örnsköldsvik
Mellansel‐
Örnsköldsvik Västernorrland Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Mittbanan   Ånge‐Sundsvall Västernorrland Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse

Mittbanan  
Bräcke‐Riksgräns 
Norge Jämtland Mitt Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse 

Månsarp till Jönköpings 
godsterminal i Torsvik Månsarp ‐ Torsvik Jönköping Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Planering pågår för ersättningsbana 
Byarum ‐ Tenhult.



Månsarp‐Vaggeryd

Månsarp‐Vaggeryd

Jönköping Syd Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Planering pågår för ersättningsbana 
Byarum ‐ Tenhult som ersätter 
persontrafiken på denna sträcka.

Mälarbanan

(Stockholm)‐
Sundbyberg‐Hovsta‐
(Örebro)

Stockholm, 
Uppsala, 
Västmanland, 
Örebro

Stockholm, 
Öst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Banan byggs ut till fyrsspårssystem 
mellan Tomteboda‐Kallhäll

Mälarbanan Jädersbruk‐Frövi
Örebro, 
Västmanland Öst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Norge/Vänerbanan Skälebol‐Kil 
Västra Götaland, 
Värmland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Norge/Vänerbanan 
Göteborg‐Kornsjö 
(Oslo) Västra Götaland Väst Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Norra Stambanan Ånge‐Kilafors
Västernorrland, 
Gävleborg Mitt Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse



Norra Stambanan Ånge‐Bräcke
Västernorrland, 
Jämtland Mitt Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Norra Stambanan Kilafors‐Ockelbo Gävleborg Mitt Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Norra Stambanan Ockelbo‐Gävle Gävleborg Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Norra Stambanan Storvik‐Ockelbo Gävleborg Mitt Befintlig
TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik

Nynäsbanan  

Älvsjö‐Nynäshamn

Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Utbyggnad till dubbelspår till 
Nynäsgård

Nynäsbanan‐Norvik Nynäsbanan‐Norvik Stockholm Stockholm Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Utbyggnad till dubbelspår till 
Nynäsgård



Nässjö‐Halmstad  Nässjö‐Halmstad
Jönköping, 
Halland Syd, Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Nässjö‐Hultsfred
Nässjö‐Hultsfred Jönköping, 

Kalmar Syd Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Elektrifiering av sträckan Nässjö ‐ 
Eksjö planeras

Nässjö‐Åseda
Nässjö‐Vetlanda Jönköping, 

Kronoberg Syd Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Ostkustbanan
(Stockholm)‐
Ulriksdal‐Sundsvall

Stockholm, 
Uppsala, 
Gävleborg, 
Västernorrland

Mitt, Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Två ytterligare spår ska byggas ut 
från Uppsala till länsgräns 
Uppsala/Stockholms län 
(Myrbacken).

Roslagsbanan

Stockholm Ö‐
Täby/Arninge

Stockholm Stockholm Befintlig

Järnväg som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga 
strukturer

Roslagsbanan byggs ut med extra 
spår på delar av sträckan. 
Roslagsbanan förlängs till 
Stockholm Central.  

Rååbanan
Helsingborg‐
Teckomatorp Skåne Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Sala‐Oxelösund

Sala‐Oxelösund

Västmanland, 
Södermanland Öst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Skelleftebanan 
Bastuträsk‐
Rönnskärsverken Norrbotten Nord Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse



Skånebanan  

Kristianstad‐
Hässlehom

Skåne Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Skånebanan  
Hässleholm‐
Helsingborg Skåne Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Planerade åtgärder: Förlängda 
mötesspår i Attarp och Klippan, 
nytt mötesspår i Åstorp och 
hastighetshöjning till 160 km/tim. 

Skånebanan   Åstorp ‐ Kattarp Skåne Syd Befintlig Omledningsbana

Stambanan genom Övre 
Norrland Boden‐Bräcke 

Norrbotten, 
Västerbotten, 
Jämtland Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, 
Omledningsbana, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Stambanan genom Övre 
Norrland Luleå‐Boden Norrbotten Nord Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Stambanan genom Övre 
Norrland Vännäs‐Umeå Västerbotten Nord Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse



Stockolms närområde
Älvsjö‐Stockholm C‐
Sundbyberg/Solna Stockholm Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse,  
Nationellt viktiga strukturer

Utbyggnadsplaner för Stockholm C 
finns i syfte att öka kapaciteten. 
Samtidigt planeras det för en 
överdäckning av Stockholm Central 
samt av spåren norr om Centralen 
fram till Karlberg. 

Stångådalsbanan
Blomstermåla ‐ 
Berga Kalmar Syd Befintlig Omledningsbana

Stångådalsbanan  
Hultsfred‐Berga‐
Oskarshamn Kalmar Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Stångådalsbanan  

Kalmar‐
Blomstermåla‐
Mönsterås Kalmar Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Mötesspår planeras i Rockneby för 
bättre kapacitet för såväl gods‐ som 
persontrafik.

Svealandsbanan
Södertälje‐ 
Eskilstuna

Stockholm, 
Södermanland

Stockholm, 
Öst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Svealandsbanan Eskilstuna‐Valskog
Södermanland, 
Västmanland Öst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Södertälje C ‐Järna Södertälje C‐Järna Stockholm Stockholm Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Anslutning til 
anläggning av riksintresse, 
Omledningsbana

Södertälje H‐
Flemingsberg 

Södertälje H‐
Flemingsberg Stockholm Stockholm Befintlig Omledningsbana



Södra Stambanan Malmö‐Katrineholm

Skåne, 
Kronoberg, 
Jönköping, 
Östergötland, 
Södermanland Syd, Öst Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Södra stambanan Norrköping‐Järna 

Östergötland, 
Södermanland, 
Stockholm

Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Utbyggnad till fyrspår Lund‐Arlöv 
pågår (Klart 2023). 
Kopplingspunkter till ny stambana 
Stockholm‐Malmö planeras. 

Viskadalsbanan Borås ‐Varberg
Halland, Västra 
Götaland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Omledningsbana, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Värmlandsbanan  Laxå‐Charlottenberg
Värmland, 
Örebro Väst, Öst Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik

Fördjupad utredning pågår för 
dubbelspår Kristinehamn‐Arvika(Kil) 

Västerdalsbanan Repbäcken‐Malung Dalarna Mitt Befintlig
Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Västkustbanan   Göteborg‐Lund
Västra Götaland, 
Halland, Skåne Väst, Syd Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Delen Göteborg ‐ Kungsbacka 
planeras för fyra spår. På sträckan 
Varberg‐Hamra utförs utbyggnad 
till dubbelspår med tunnel under 
Varberg. Godshanteringen i 
Varberg får en ny hamnbangård.



Västra Stambanan 

(Stockholm)‐Älvsjö‐
Göteborg

Stockholm, 
Södermanland, 
Örebro, Västra 
Götaland

Väst, Öst, 
Stockholm Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Utbyggnadsplaner för Stockholm C 
finns i syfte att öka kapaciteten. På 
grund av kapacitetsproblem och 
trafiktillväxt behöver bandelen 
Göteborg (Olskroken) ‐ Alingsås 
byggas ut till fyra spår. Vid 
rangerbangården Sävenäs planeras 
en planskild infart från Västra 
stambanan till bangården. 

Ystadbanan Ystad‐Lockarp Skåne Syd Befintlig

TEN‐T övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av godstrafik, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik, Station 
utmed bana av riksintresse, 
Järnväg som binder samman 
anläggningar av riksintresse

Planerade åtgärder: ombyggnad 
Ystad bangård,  dubbelspår Skurup‐
Rydsgård, plattformsförlängningar.

Ådalsbanan   
Sundsvall‐
Västeraspby Västernorrland Mitt Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse

Ådalsbanan   
Västeraspby‐
Långsele Västernorrland Mitt Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Banan planeras att rustas upp i 
befintlig sträckning så att den 
återfår sin tidigare funktion, vilket 
ger förutsättningar för ökade 
transporter på sträckan. 

Älmhult‐Olofström Älmhult‐Olofström
Kronoberg, 
Skåne, Blekinge Syd Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik

Delsträcka av den planerade 
Sydostlänken planeras att 
elektrifieras.



Älvsborgsbanan Öxnered‐Borås Västra Götaland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse

Älvsborgsbanan Uddevalla‐Öxnered Västra Götaland Väst Befintlig

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse

Öresundsbanan

Malmö ‐ Peberholm 
(Danska gränsen)

Skåne Syd Befintlig

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik



Generellt namn Specifikt namn Län Region Status Generell funktionsbeskrivning  Åtgärdsbeskrivning

Anslutning till Gävle hamn Gävleborg Mitt Planerad

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Omdragning av nuvarande 
anslutning till Gävle hamn i syfte att 
förbättra funktionaliteten.

Arlandabanan Skavstaby‐Arlanda Stockholm Stockholm Framtida

TEN‐ övergripande nät, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse 

Utbyggnation till dubbelspår samt 
ny station vid Arlanda stad. Syftar 
till att förbättra kapaciteten och 
tillgängligheten.

Bergslagsbanan Falun‐Borlänge Dalarna Mitt Planerad

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som trafikeras 
av långväga persontrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Omdragning i ny sträckning med 
dubbelspår i syfte att förbättra 
kapaciteten.

Bergslagsbanan  Gävle‐Forsbacka Gävleborg Mitt Framtida

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som trafikeras 
av långväga persontrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Omdragning i ny sträckning med 
dubbelspår i syfte att förbättra 
kapaciteten.

Blekinge kustbana Blekinge Syd Framtida

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik,  Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Uträtning av banan vilket syftar till 
att minska restiden och öka 
robustheten på Blekinge kustbana. 

Trafikverkets riksintresseanspråk, remissversion 2021‐02‐01



Byarum ‐ Tenhult  Jönköping Syd Planerat

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som trafikeras 
av långväga persontrafik, järnväg 
som binder samman 
anläggningar av riksintresse, 
Järnväg som bidrar till att 
upprätthålla nationellt viktiga 
strukturer

Ny järnväg sträckan Byarum‐Tenhult 
i syfte att förbättra kopplingen 
mellan Västra och Södra 
stambanan.

Dalabanan 
(Sala)‐Avesta‐
Borlänge Dalarna Mitt, Öst Framtida

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som trafikeras 
av långväga persontrafik, Station 
utmed järnväg av riksintresse

Ombyggnation genom förlängda 
och nya mötesspår i syfte att 
förstärka funktionaliteten.

Godsstråket genom 
Bergslagen

Dunsjö‐
Jakobshyttan Örebro Öst Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte 
att öka kapaciteten samt minska 
risken för störningar.

Godsstråket genom 
Bergslagen

Hallsberg ‐ 
Stenkumla Örebro Öst Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte 
att öka kapaciteten samt minska 
risken för störningar.

Godsstråket genom 
Bergslagen

Jakobshyttan‐
Degerön Örebro Öst Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte 
att öka kapaciteten samt minska 
risken för störningar.



Gränsbanan
Arvika‐Lilleström 
(Norge) Värmland Väst Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Ny järnväg i syfte att förbättra 
möjligheterna till transporter mellan 
Stockholm och Oslo.

Helsingborg‐Helsingör HH‐förbindelsen Skåne Syd Framtida Nationellt viktiga strukturer

Ny fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör (DK) för 
väg‐ och järnvägstrafik. Minskar 
restiden och förbättrar 
tillgängligheten.

Malmbanan Kiruna‐Bergfors Norrbotten Nord Planerad TEN‐T stomnät
Utbyggnation till dubbelspår i syfte 
att förbättra kapaciteten

Malmbanan
Bergfors‐
Kopparåsen Norrbotten Nord Framtida TEN‐T stomnät

Utbyggnation till dubbelspår i syfte 
att förbättra kapaciteten

Malmbanan

Kopparåsen‐
Vassijaure‐
riksgränsen Norrbotten Nord Framtida

TEN‐T stomnät
Utbyggnation till dubbelspår i syfte 
att förbättra kapaciteten

Malmbanan
Kiruna station samt 
anslutning Norrbotten Nord Framtida

Station utmed järnväg av 
riksintresse Ny stationsplacering utreds i Kiruna.

Mittbanan Bergsåker Västernorrland Mitt Planerad

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Ny järnväg mellan Mittbanan och 
Ådalsbanan i syfte att förbättra 
funktionaliteten.

Nobelbanan
Örebro ‐ 
Kristinehamn

Värmland, 
Örebro Väst Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Ny järnväg i syfte att förbättra 
möjligheterna till transporter mellan 
Stockholm och Oslo samt förbättrad 
kapacitet i befintligt järnvägsnät.

Norra Stambanan
Ockelbo‐Mo 
Grindar Gävleborg Mitt Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår mellan 
Ockelbo och Mo Grindar i syfte att 
förbättra kapaciteten.



Norra Stambanan
Kilafors‐
Holmsveden Gävleborg Mitt Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår mellan 
Kilafors och Holmsveden i syfte att 
förbättra kapaciteten.

Norrbottniabanan Dåva‐Skellefteå
Västerbotten, 
Norrbotten Nord Planerad TEN‐T stomnät

Ny Järnväg mellan Umeå och Luleå 
som syftar till att förbättra 
tillgängligheten och förkorta 
restiden mellan norrlandskustens 
större städer.

Norrbottniabanan Skellefteå‐Luleå Norrbotten Nord Planerad

TEN‐T stomnät Ny Järnväg mellan Umeå och Luleå 
som syftar till att förbättra 
tillgängligheten och förkorta 
restiden mellan norrlandskustens 
större städer.

Norrbottniabanan Umeå‐Dåva Västerbotten Nord Planerad

TEN‐T stomnät Ny Järnväg mellan Umeå och Luleå 
som syftar till att förbättra 
tillgängligheten och förkorta 
restiden mellan norrlandskustens 
större städer.

Ny stambana Järna‐Linköping
Östergötland, 
Södermanland Öst Planerad

Ny stambana, TEN‐T stomnät, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik

Ny järnväg i syfte att förbättra 
kapaciteten i befintligt nät.

Ny stambana Lund‐Hässleholm Skåne Syd Framtida

Ny stambana, TEN‐T stomnät, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik

Ny järnväg i syfte att förbättra 
kapaciteten i befintligt nät.

Ny stambana
Jönköping‐
Hässleholm

Skåne, 
Kronoberg, 
Jönköping Syd Framtida

Ny stambana, TEN‐T stomnät, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik

Ny järnväg i syfte att förbättra 
kapaciteten i befintligt nät.

Ny stambana Jönköping‐Borås
Jönköping, 
Västra Götaland Syd, Väst Framtida

Ny stambana, TEN‐T stomnät, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik

Ny järnväg i syfte att förbättra 
kapaciteten i befintligt nät.



Ny stambana
Linköping‐
Jönköping

Östergötland, 
Jönköping Syd, Öst Framtida

Ny stambana, TEN‐T stomnät, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik

Ny järnväg i syfte att förbättra 
kapaciteten i befintligt nät.

Ny stambana Göteborg‐Borås Västra Götaland Väst Framtida

Ny stambana, TEN‐T stomnät, 
Järnväg som trafikeras av 
långväga persontrafik

Ny järnväg i syfte att förbättra 
kapaciteten i befintligt nät.

Ostkustbanan Gävle‐Kringlan Gävleborg Mitt Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Nationellt 
viktiga strukturer

Ombyggnation i ny sträckning som 
dubbelspår i syfte att förbättra 
kapaciteten.

Ostkustbanan
Sundsvall C‐
Dingersjö Västernorrland Mitt Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Ombyggnation i ny sträckning som 
dubbelspår i syfte att förbättra 
kapaciteten.

Ostkustbanan
Uppsala‐länsgräns 
mot Stockholm Uppsala Öst Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Utbyggnation till fyrspår samt nya 
stationer i Bergsbrunna och Alsike i 
syfte att förbättra kapaciteten.



Ostkustbanan
Tomteboda‐
Skavstaby Stockholm Stockholm Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Utbyggnation till sex spår i syfte att 
öka kapaciteten.

Ostkustbanan
Skavstaby‐
Myrbacken  Stockholm Stockholm Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Utbyggnation till fyrspår i syfte att 
öka kapaciteten.

Ostkustbanan  Kringlan‐Dingersjö
Gävleborg, 
Västernorrland Mitt Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, Järnväg 
som bidrar till att upprätthålla 
nationellt viktiga strukturer

Ombyggnation i ny sträckning som 
dubbelspår i syfte att förbättra 
kapaciteten.

Sydostlänken 
Olofström‐
Sandbäck  Blekinge Syd Framtida

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Ny järnväg i syfte att förbättra 
kopplingen Blekinge kustbana och 
Södra stambanan



Södra stambanan Lund‐Arlöv Skåne Syd Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till fyrspår i syfte att 
förbättra kapaciteten.

Västkustbanan Maria ‐ Helsingborg Skåne Syd Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår samt 
ombyggnad av Maria station och en 
anpassning av Helsingborg C. Syftar 
till att förbättra kapaciteten. 

Västkustbanan Ängelholm‐Maria Skåne Syd Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Utbyggnation till dubbelspår i syfte 
att förbättra kapaciteten.

Västkustbanan Varberg, tunnel Halland Väst Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse

Ombyggnation i ny sträckning 
genom tunnel i Varberg. 

Västlänken Göteborg, tunnel Västra Götaland Väst Planerad

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana

Ny järnväg som dubbelspår i tunnel 
under Göteborg. Nya stationslägen 
vid Korsvägen och Haga. Syftar till 
att förbättra kapaciteten samt 
möjliggör för genomgående trafik 
genom Göteborg C



Västra Stambanan 
Järna‐Flemingsberg‐
Älvsjö Stockholm Stockholm Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Station utmed 
järnväg av riksintresse, 
Anläggning för tjänst, Nationellt 
viktiga strukturer

Behov av framtida utbyggnad 
mellan Järna‐Flemingsberg‐Älvsjö i 
syfte att öka kapaciteten. Flera 
alternativa spårkorridorer finns

Ådalsbanan
Maland‐ och 
tunadalsspåret  Västernorrland Mitt Planerad

Järnväg som trafikeras av 
godstrafik, Järnväg som binder 
samman anläggningar av 
riksintresse

Ny sträckning som ska ersätta 
befintlig i syfte att förbättra 
kapaciteten.

Ådalsbanan Veda‐Bollstabruk Västernorrland Mitt Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, Omledningsbana, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse 

Ny sträckning i syfte att förbättra 
kapaciteten.

Ådalsbanan
Sundsvall ‐ 
Härnösand Västernorrland Mitt Framtida

TEN‐T stomnät, Järnväg som 
trafikeras av godstrafik, Järnväg 
som trafikeras av långväga 
persontrafik, 
Station utmed järnväg av 
riksintresse 

Ny sträckning i syfte att förbättra 
kapaciteten.



Generellt namn Specifikt namn Län Region Status Generell funktionsbeskrivning 
Alvesta bangård Kronoberg Syd Befintlig Anläggning för tjänst
Avesta Krylbo Dalarna Mitt Befintlig Anläggning för tjänst
Bangårdar och depåer i 
Göteborg

Göteborg C, 
Skansen, 
Olskroken, 
Sävenäs, Fjällbo Västra Götaland

Väst Befintlig

Anläggning för tjänst
Blackvreten Stockholm Stockholm Befintlig Anläggning för tjänst
Boden Norrbotten Nord Befintlig Anläggning för tjänst
Borlänge gods‐ och 
rangerbangård Dalarna

Mitt Befintlig
Anläggning för tjänst

Boxholms depå Östergötland Öst Befintlig Anläggning för tjänst
Brista Stockholm Stockholm Befintlig Anläggning för tjänst
Brodepån Stockholm Stockholm Befintlig Anläggning för tjänst
Eskilstuna godsbangård

Södermanland
Öst Befintlig

Anläggning för tjänst
Eskilstuna kombiterminal

Södermanland
Öst Befintlig

Anläggning för tjänst
Falköping Kombiterminal Skaraborg logistic 

center Västra Götaland
Väst Befintlig

Anläggning för tjänst
Gävle gods‐ och 
rangerbangård Gävleborg

Mitt Befintlig
Anläggning för tjänst

Gävle vagnverkstad Gävleborg Mitt Befintlig Anläggning för tjänst
Hagalunds bangård och 
depå Stockholm

Stockholm Befintlig
Anläggning för tjänst

Hallsberg gods‐ och 
rangerbangård Örebro

Öst Befintlig
Anläggning för tjänst

Haparanda bangård Norrbotten Nord Befintlig Anläggning för tjänst
Helsingborgs gods‐ och 
ranger bangård  Skåne

Syd Befintlig
Anläggning för tjänst

Hässleholm bangård Skåne Syd Befintlig Anläggning för tjänst
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Hässleholm 
persontågsdepå

Kärråkra
Skåne

Syd Befintlig
Anläggning för tjänst

Jönköpings godsterminal, 
Torsvik Jönköping

Syd Befintlig
Anläggning för tjänst

Katrineholm 
kombiterminal Södermanland

Öst Befintlig
Anläggning för tjänst

Kiruna godsbangård 
(Kirunavaara KIA) Norrbotten

Nord Befintlig
Anläggning för tjänst

Luleå kombiterminal Norrbotten Nord Befintlig Anläggning för tjänst
Luleå Notviken 
underhållsverkstad Norrbotten

Nord Befintlig
Anläggning för tjänst

Malmö gods‐ och 
rangerbangård Skåne

Syd Befintlig
Anläggning för tjänst

Mora godsbangård Dalarna Mitt Befintlig Anläggning för tjänst
Nässjö godsbangård Jönköping Syd Befintlig Anläggning för tjänst
Nässjö kombiterminal, 
Gamlarp Jönköping

Syd Befintlig
Anläggning för tjänst

Raus depå Raus Södra Skåne Syd Befintlig Anläggning för tjänst
Rosersberg kombiteminal

Stockholm
Stockholm Befintlig

Anläggning för tjänst
Sannahed rälsverkstad Örebro Öst Befintlig Anläggning för tjänst
Sundsvall godsbangård Västernorrland Mitt Befintlig Anläggning för tjänst
Sundsvall kombiterminal

Västernorrland
Mitt Befintlig

Anläggning för tjänst
Södertäljedepån Stockholm Stockholm Befintlig Anläggning för tjänst
Tillberga depå Västmanland Öst Befintlig Anläggning för tjänst
Tomteboda bangård Stockholm Stockholm Befintlig Anläggning för tjänst
Trelleborg gods‐ och 
rangerbangård Skåne

Syd Befintlig
Anläggning för tjänst

Umeå godsbangård och 
kombiterminal Västerbotten

Nord Befintlig
Anläggning för tjänst

Uppsala Uppsala Öst Befintlig Anläggning för tjänst



Vaggeryds kombiterminal
Båramo 

Jönköping

Syd Befintlig

Anläggning för tjänst
Västerås godsbangård Västmanland Öst Befintlig Anläggning för tjänst
Västerås kombiterminal

Västmanland
Öst Befintlig

Anläggning för tjänst
Västerås västra 
motorvagnsverkstad Västmanland

Öst Befintlig
Anläggning för tjänst

Ånge godsbangård Västernorrland Mitt Befintlig Anläggning för tjänst
Årsta 
kombiterminal/Älvsjö 
godsbangård Stockholm

Stockholm Befintlig

Anläggning för tjänst
Älmhults godsbangård Kronoberg Syd Befintlig Anläggning för tjänst
Älmhults kombiterminal

Kronoberg
Syd Befintlig

Anläggning för tjänst
Älvsjödepån Stockholm Stockholm Befintlig Anläggning för tjänst
Östersunds C/ 
godsbangård Jämtland

Mitt Befintlig
Anläggning för tjänst



Generellt namn Specifikt namn Län Region Status Generell funktionsbeskrivning  Åtgärdsbeskrivning
Hallsberg Rala Örebro Öst Framtida Anläggning för tjänst
Karlskrona kombiterminal Blekinge Syd Framtida Anläggning för tjänst

Lärje uppställning och 
depå

Västra Götaland Väst planerad

Anläggning för tjänst
Pilekrogen i Mölndal 
uppställning och depå

Västra Götaland Väst Planerad
Anläggning för tjänst

Umeå godsbangård och 
kombiterminal Västerbotten

Nord
Planerad Anläggning för tjänst
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Generellt namn Specifikt namn Län Region Status Generell funktionsbeskrivning 
Borlänge Dala Airport Dalarna Mitt Befintlig Övrig flygplats

Göteborg‐Landvetter Landvetter
Västra Götaland

Väst Befintlig
Nationella basutbudet, TEN‐T 
Stomnät

Halmstad
Halmstad City 
Airport Halland

Väst Befintlig Övrig flygplats
Jönköping Jönköping Jönköping Syd Befintlig Övrig flygplats

Kalmar Kalmar Öland Airport
Kalmar

Syd Befintlig  Grundläggande tillgänglighet
Karlstad Karlstad Värmland Väst Befintlig Grundläggande tillgänglighet
Kiruna Kiruna Norrbotten Nord Befintlig Nationella basutbudet

Linköping‐SAAB
Linköping City 
Airport AB Östergötland

Öst Befintlig Grundläggande tillgänglighet
Luleå Luleå Norrbotten Nord Befintlig Nationella basutbudet

Malmö Malmö
Skåne

Syd Befintlig
Nationella basutbudet, TEN‐T 
Stomnät

Ronneby Ronneby Blekinge Syd Befintlig Nationella basutbudet

Skellefteå Skellefteå
Norrbotten

Nord Befintlig  Grundläggande tillgängligghet

Stockholm‐Arlanda Arlanda
Stockholm

Stockholm Befintlig
Nationella basutbudet, TEN‐T 
Stomnät

Stockholm‐Bromma  Bromma  Stockholm Stockholm Befintlig Nationella basutbudet
Stockholm‐Skavsta Skavsta Södermanland Öst Befintlig Grundläggande tillgänglighet
Sundsvall‐Timrå Sundsvall Västernorrland Mitt Befintlig Grundläggande tillgänglighet
Umeå Umeå Västerbotten Nord Befintlig Nationella basutbudet
Visby Visby Gotland Stockholm Befintlig Nationella basutbudet

Växjö
Växjö Småland 
Airport Kronoberg

Syd Befintlig Grundläggande tillgänglighet
Åre Östersund Östersund Jämtland Mitt Befintlig Nationella basutbudet

Ängelholm Ängelholm
Skåne

Syd Befintlig Grundläggande tillgängligghet
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Örebro Örebro Örebro Öst Befintlig Grundläggande tillgänglighet



Generellt namn Specifikt namn Län Region Status Generell funktionsbeskrivning 
Bergs oljehamn Stockholm Stockholm Befintlig Hamn av central betydelse
Brofjorden hamn Västra Götaland Väst Befintlig

Allmän hamn
Falkenberg hamn Västra Götaland Väst Befintlig

Allmän hamn
Forsmark hamn Uppsala Öst Befintlig Hamn av central betydelse
Gävle hamn Fredriksskans, 

Granudden
Gävleborg Mitt Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn, 

Anläggning för tjänst
Göteborg hamn Västra Götaland Väst Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn, 

Anläggning för tjänst
Halmstad hamn Halland Väst Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Hargshamn Uppsala Öst Befintlig Allmän hamn
Helsingborg hamn Skåne Syd Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn, 

Anläggning för tjänst
Kalmar hamn Kalmar Syd Befintlig Allmän hamn
Kapellskär Stockholm Stockholm Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Kappelshamn Gotland Stockholm Befintlig Hamn av central betydelse
Karlshamn hamn Stilleryd Blekinge Syd Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn, 

Anläggning för tjänst
Karlskrona hamn Blekinge Syd Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Karlstad hamn Värmland Väst Befintlig Allmän hamn
Klintehamn Gotland Stockholm Befintlig Allmän hamn
Kristinehamn hamn Värmland Väst Befintlig Allmän hamn
Köping hamn Västmanland Öst Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Landskrona hamn Skåne Syd Befintlig Allmän hamn
Lidköping hamn Västra Götaland Väst Befintlig

Allmän hamn
Luleå hamn Norrbotten Nord Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Lysekil hamn Västra Götaland Väst Befintlig

Allmän hamn
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Malmö hamn, CMP Skåne Syd Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn, 
Anläggning för tjänst

Norrköping hamn Östergötland Öst Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Norvik hamn Stockholm Stockholm Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Nynäshamn Stockholm Stockholm Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Oskarshamn hamn Kalmar Syd Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Otterbäcken hamn Västra Götaland Väst Befintlig

Allmän hamn
Oxelösunds hamn Södermanland Öst Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Piteå hamn Norrbotten Nord Befintlig Allmän hamn
Ringhals hamn Halland Väst Befintlig Hamn av central betydelse
Simpevarp Kalmar Syd Befintlig Hamn av central betydelse
Skellefteå hamn Norrbotten Nord Befintlig Allmän hamn
Stockholms hamn Stockholm Stockholm Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Strömstad hamn Västra Götaland Väst Befintlig

TEN‐T hamn, Allmän hamn
Sundsvall hamn Tunadal Västernorrland Mitt Befintlig

TEN‐T hamn, Allmän hamn
Söderhamn hamn Orrskär Gävleborg Mitt Befintlig Allmän hamn
Södertälje hamn Stockholm Stockholm Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn, 

Anläggning för tjänst
Sölvesborg hamn Blekinge Syd Befintlig Allmän hamn
Trelleborg hamn Skåne Syd Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Uddevalla hamn Västra Götaland Väst Befintlig

Allmän hamn
Umeå hamn Västerbotten Nord Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Wallhamn Västra Götaland Väst Befintlig

Allmän hamn
Varberg hamn Västra Götaland Väst Befintlig

TEN‐T hamn, Allmän hamn
Visby hamn Gotland Stockholm Befintlig

Allmän hamn, hamn av central 
betydelse, TEN‐T hamn



Västervik hamn Kalmar Syd Befintlig Allmän hamn
Västerås hamn Västmanland Öst Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Ystad hamn Skåne Syd Befintlig TEN‐T hamn, Allmän hamn
Åhus hamn Skåne Syd Befintlig Allmän hamn
Örnsköldsvik hamn Domsjö Västernorrland Mitt Befintlig

Allmän hamn



Namn
Farleds‐
nummer Status Generell funktionsbeskrivning 

Skagen ‐ Trubaduren 10 Befintlig Sjötrafikstråk
Skagen ‐ Stora Bält 11 Befintlig Sjötrafikstråk
Oslofjorden ‐ Öresund 12 Befintlig Sjötrafikstråk
Oslofjorden ‐ Skagen 13 Befintlig Sjötrafikstråk
Skagen ‐ Brofjorden 14 Befintlig Sjötrafikstråk
Skagen ‐ Marstrand 15 Befintlig Sjötrafikstråk
Fredrikshamn ‐ Trubaduren 16 Befintlig Sjötrafikstråk
Subbeberget ‐ Kullen 17 Befintlig Sjötrafikstråk
Anholt ‐ Svartgrund 18 Befintlig Sjötrafikstråk

Falstborev ‐ Mön (Danmark) 19 Befintlig Sjötrafikstråk
Gedser ‐ Svenska Björn 20 Befintlig Sjötrafikstråk

Trelleborg ‐ Gedser (Tyskland) 21 Befintlig Sjötrafikstråk

Trelleborg ‐ Sassnitz (Tyskland) 22 Befintlig Sjötrafikstråk
Ystad ‐ Sassnitz (Tyskland) 23 Befintlig Sjötrafikstråk

Hamme rodd ‐ Finska Viken 24 Befintlig Sjötrafikstråk
Åhus ‐ Utklippan 25 Befintlig Sjötrafikstråk
Utklippan ‐ Kalmarsund 26 Befintlig Sjötrafikstråk
Utklippan ‐ Gdansk (Polen) 27 Befintlig Sjötrafikstråk
Hamme rodd ‐ Finska viken 28 Befintlig Sjötrafikstråk
Ölands södra grund ‐ Svenska 
Björn 30 Befintlig Sjötrafikstråk

Ölands södra udde ‐ Landsort 31 Befintlig Sjötrafikstråk

Kalmarsund ‐ Svenska Björn 32 Befintlig Sjötrafikstråk
Oskarshamn ‐ Visby 33 Befintlig Sjötrafikstråk
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Visby ‐ Janäshamn 34 Befintlig Sjötrafikstråk

Stenkyrkehus ‐ Ristna (Estland) 35 Befintlig Sjötrafikstråk

Kungsgrundet ‐ Stenkyrkehuk 36 Befintlig Sjötrafikstråk
Landsort ‐ ost Gotland via N 
Fårö 37 Befintlig Sjötrafikstråk
Almagrundet ‐ Ostvart 38 Befintlig Sjötrafikstråk

Svenska Björn ‐ Finska viken 39 Befintlig Sjötrafikstråk

Svenska Björn ‐ Sydostbrotten 50 Befintlig Sjötrafikstråk
Grundkallen ‐ Skagsudde 51 Befintlig Sjötrafikstråk
Grundkallen ‐ Brämön 52 Befintlig Sjötrafikstråk
Grundkallen ‐ 
Söderhamn/Hudiksvall 53 Befintlig Sjötrafikstråk
Grundkallen ‐ Gävle 54 Befintlig Sjötrafikstråk
Eggegrund ‐ Gunvorsgrund 56 Befintlig Sjötrafikstråk

Sydostbrotten ‐ Farstugrunden 70 Befintlig Sjötrafikstråk

Nordvalen ‐ Skellefteå/Nygrån 71 Befintlig Sjötrafikstråk
Nordvalen ‐ Kemi(Finland) 72 Befintlig Sjötrafikstråk
Bjuröklubb ‐ Rödkallen 73 Befintlig Sjötrafikstråk
Farstugrund ‐ 
Brahstad(Finland) 74 Befintlig Sjötrafikstråk
Klövningarna ‐ Strömstads 
hamn 100 Befintlig Allmän farled
Kosterfjorden ‐ Väcker 101 Befintlig Allmän farled
Väcker ‐ Lysekil 102 Befintlig Allmän farled
Lysekil ‐ Gullholmen 103 Befintlig Allmän farled
Marstrandsfjorden ‐ Instö 
ränna 104 Befintlig Allmän farled



Älgöfjorden ‐ Sälö fjord 105 Befintlig Allmän farled
St Sillesund ‐ Danafjord 106 Befintlig Allmän farled
Stora Pölsan ‐ Danafjord 107 Befintlig Allmän farled
 Gullholmen ‐ 
Marstrandsfjorden 108 Befintlig Allmän farled
Nidingen ‐ Rivöfjorden 109 Befintlig Allmän farled
Strömstads angöring ‐ 
Klövningarna 112 Befintlig Allmän farled

Koster ‐ Singlefjorden, med 
tillhörande ankringsområde 114 Befintlig Allmän farled
Koster ‐ Persgrunden 116 Befintlig Allmän farled
Kosterfjorden ‐ Strömstad 117 Befintlig Allmän farled
Sotekanalen ‐ Kungshamn 127 Befintlig Allmän farled
Uggenabben ‐ Skarvasätt 128 Befintlig Allmän farled

Brofjordens angöring med 
tillhörande ankringsområde 131 Befintlig Allmän farled
Brofjorden, mellan kajer 132 Befintlig Allmän farled
Gäven ‐ Stångholmen 134 Befintlig Allmän farled

Tovas ungar ‐ Södra hamnen 135 Befintlig Allmän farled

Gullholmen ‐ Havstensfjorden 138 Befintlig Allmän farled
Hakefjorden ‐ Wallhamn 147 Befintlig Allmän farled
Hätteberget ‐ Stenungsund 151 Befintlig Allmän farled

Stenungsund ‐ Uddevalla, med 
tillhörande ankringsområde 152 Befintlig Allmän farled

Trubaduren ‐ Skandiahamnen, 
med tillhörande 
ankringsområde 161 Befintlig Allmän farled



Vinga Västra ‐ Buskärs knöte 163 Befintlig Allmän farled

Buskärs knöte ‐ 
Knippelholmen, med 
tillhörande ankringsområde 165 Befintlig Allmän farled
Sträckan Ringhals angöring ‐ 
Ringhals 181 Befintlig Allmän farled

Varbergs angöring ‐ Varbergs 
hamn, med tillhörande 
ankringsområde 182 Befintlig Allmän farled

Falkenbergs angöring ‐ 
Falkenbergs hamn, med 
tillhörande ankringsområde 185 Befintlig Allmän farled

Halmstads angöring ‐ 
Halmstads hamn, med 
tillhörande ankringsområde 191 Befintlig Allmän farled

Kullen ‐ Malmö redd, med 
tillhörande ankringsområde 201 Befintlig Allmän farled
Malmö ‐ Flintrännan 202 Befintlig Allmän farled
Valgrundet ‐ Malmö redd 204 Befintlig Allmän farled
Karlshamnsfjorden ‐ Ronneby 
St Ekön 207 Befintlig Allmän farled
Hasslö ‐ God natt 208 Befintlig Allmän farled

Verkö ‐ Långören/Kalmarsund 210 Befintlig Allmän farled
Höganäs angöring ‐ Höganäs, 
med tillhörande 
ankringsområde 220 Befintlig Allmän farled



Knähaken ‐ Nord‐/Väst‐
/Sydhamnen 221 Befintlig Allmän farled
Knähaken ‐ Bulkhamnen 222 Befintlig Allmän farled
Haken ‐ Landskrona hamn, 
med tillhörande 
ankringsområde 225 Befintlig Allmän farled
Barsebäcks angöring ‐ 
Barsebäcksverket 227 Befintlig Allmän farled
Malmö redd ‐ Malmö hamn 231 Befintlig Allmän farled
Malmö redd ‐ Frihamnen 232 Befintlig Allmän farled
Trelleborgs redd ‐ Trelleborgs 
hamn 235 Befintlig Allmän farled
Ystads redd ‐ Ystads hamn 237 Befintlig Allmän farled
Åhus angöring ‐ Åhus hamn, 
med tillhörande 
ankringsområde 245 Befintlig Allmän farled

Sölvesborgs angöring ‐ 
Sölvesborgs hamn, med 
tillhörande ankringsområde 251 Befintlig Allmän farled

Karlshamns Västra angöring ‐ 
Stillerydshamnen, med 
tillhörande ankringsområde 261 Befintlig Allmän farled

Karlshamns östra angöring ‐ 
Centralhamnen, med 
tillhörande ankringsområde 262 Befintlig Allmän farled
Karlskrona angöring ‐ 
Karlskrona, Verkö 271 Befintlig Allmän farled
Skallholmen ‐ Karlskrona, 
Handelshamnen 272 Befintlig Allmän farled



Yttre redden ‐ 
Karlskronavarvet 273 Befintlig Allmän farled
Omböjningen ‐ Dämman 301 Befintlig Allmän farled
Kråkelund ‐ Gullängsberget 304 Befintlig Allmän farled
Utgrunden ‐ Hamnen 305 Befintlig Allmän farled
Bergkvara angöring ‐ 
Bergkvara hamn 311 Befintlig Allmän farled

Omböjningen ‐ Kalmar hamn 313 Befintlig Allmän farled

Omböjningen ‐ Färjestaden 314 Befintlig Allmän farled
Degerhamns angöring ‐ 
Degerhamn 322 Befintlig Allmän farled
Jättersön N, Runnö ‐ Jättersön, 
Bruket 333 Befintlig Allmän farled
Oskarshamns angöring ‐ 
Oskarshamns hamn 335 Befintlig Allmän farled
Simpevarps angöring ‐ 
Simpevarp 337 Befintlig Allmän farled
Västerviks angöring ‐ 
Västerviks hamn 345 Befintlig Allmän farled
Visby redd ‐ Visby hamn 375 Befintlig Allmän farled
Klintehamns angöring ‐ 
Klintehamn 376 Befintlig Allmän farled
Slite angöring ‐ Slite 382 Befintlig Allmän farled
Bungeör ‐ Strå 386 Befintlig Allmän farled
Kappelshamns angöring ‐ 
Storugns 387 Befintlig Allmän farled
Tvären ‐ Rökogrund 403 Befintlig Allmän farled
Vinterklasen ‐ Örsbaken 406 Befintlig Allmän farled
Örsbaken ‐ Tvären 407 Befintlig Allmän farled
Tvären ‐ Herrsäten 408 Befintlig Allmän farled
Arkö ‐ Mem 428 Befintlig Allmän farled



Vinterklasen ‐ Norrköping 
Sandviksfjärden 431 Befintlig Allmän farled

Gustav Dahlén ‐ Oxelösunds 
hamn, med tillhörande 
ankringsområde 441 Befintlig Allmän farled
Bulkhamnen ‐ SSAB 443 Befintlig Allmän farled
Gustav Dahlén ‐ Oxelösund 445 Befintlig Allmän farled
Landsort ‐ Örngrund 501 Befintlig Allmän farled
Kanholmsfjärden ‐ 
Simpnäsklubb 502 Befintlig Allmän farled

Örngrund ‐ Kanholmsfjärden 504 Befintlig Allmän farled
 Tjärven ‐ Östra ‐lgögrund 505 Befintlig Allmän farled
Möja Söderfjärd ‐ Ölandets 
grund 506 Befintlig Allmän farled

Tjocköfjärden ‐ Singöfjärden 508 Befintlig Allmän farled

Södertälje Landsort ‐ 
Södertälje hamn, med 
tillhörande ankringsområde 511 Befintlig Allmän farled
Rökogrundet ‐ Viksten 518 Befintlig Allmän farled

Gunnarstenarna ‐  Nynäshamn, 
med tillhörande 
ankringsområde 521 Befintlig Allmän farled
Jungfrufjärden ‐ 
Baggensfjärden 529 Befintlig Allmän farled
Baggensfjärden ‐ 
Halvkakssundet 530 Befintlig Allmän farled



Revengegrund ‐ 
Kanholmsfjärden, med 
tillhörande ankringsområde 535 Befintlig Allmän farled
Lagnögrund ‐ Höggarn 539 Befintlig Allmän farled

Fjäderholmarna ‐ Stadsgården 540 Befintlig Allmän farled

Kanholmsfjärden ‐ 
Värtahamnen, med tillhörande 
ankringsområde 541 Befintlig Allmän farled
 Javarp ‐ Brödstycket 543 Befintlig Allmän farled
Sandkullen ‐ Valöarna 555 Befintlig Allmän farled
Grisslehamns angöring ‐ 
Grisslehamn 565 Befintlig Allmän farled
 Svartklubben ‐ Hargshamn 571 Befintlig Allmän farled
Galtfjärden ‐ Hallstavik 573 Befintlig Allmän farled

Svartklubben ‐ Vässarögrund 575 Befintlig Allmän farled
Vässarögrund ‐ Örskär 591 Befintlig Allmän farled
Forsmark Bellonagrundet ‐ 
Forsmark 594 Befintlig Allmän farled
Syd Eggegrund ‐ Gävle hamn, 
med tillhörande 
ankringsområde 621 Befintlig Allmän farled

Nord Eggegrund ‐ Gävle hamn 622 Befintlig Allmän farled
Syd Gåshällan ‐ Norrsundet 625 Befintlig Allmän farled
Gåshällan ‐ Storjungfrun 629 Befintlig Allmän farled

Storjungfrun ‐ Ljusne/Orrskär, 
med tillhörande 
ankringsområde 631 Befintlig Allmän farled



Hällgrund ‐ Långrör/Sandarne 633 Befintlig Allmän farled
Såggrund ‐ Vallvik 634 Befintlig Allmän farled
Enhammarsfjärden ‐ 
Bondgrund 639 Befintlig Allmän farled
Agö ‐ Iggesund 640 Befintlig Allmän farled

Brämön ‐ Draget, med 
tillhörande ankringsområde 650 Befintlig Allmän farled

Åstön ‐ Ostrand, med 
tillhörande ankringsområde 651 Befintlig Allmän farled

Rödön ‐ Östrand, med 
tillhörande ankringsområde 652 Befintlig Allmän farled
Fäbogrund ‐ Ortviken 653 Befintlig Allmän farled
Härnöklubb ‐ Utansjö/Väja 661 Befintlig Allmän farled
Storön ‐ Veda 663 Befintlig Allmän farled

Strömskaten ‐ Ölandsfjärden, 
med tillhörande 
ankringsområde 664 Befintlig Allmän farled
Högbonden ‐ Skagsudde 670 Befintlig Allmän farled

Skagsudde ‐ Örnsköldsvik, med 
tillhörande ankringsområde 671 Befintlig Allmän farled
Skagsudde ‐ Husum 675 Befintlig Allmän farled

Vallinsgrundet ‐ Husum, med 
tillhörande ankringsområde 676 Befintlig Allmän farled

Holmögadd ‐ Rata Storgrund 702 Befintlig Allmän farled



Renöragrundet Piteå ‐ Lägenön 705 Befintlig Allmän farled

Luleå ‐ Malmströmsgrundet 707 Befintlig Allmän farled
Lutskärsgrund ‐ Haparanda 709 Befintlig Allmän farled
Bredskärssund ‐ Umeå 725 Befintlig Allmän farled
Königsgrund ‐ Lögaren 728 Befintlig Allmän farled

Väktaren ‐ Umeå 
hamn/Obbola, med tillhörande 
ankringsområde 730 Befintlig Allmän farled
Storbränningen ‐ Holmsund 
(Västra leden) 731 Befintlig Allmän farled
Holmsund ‐ Trehövda 732 Befintlig Allmän farled
Storbränningen ‐ Holmsund 
(Östra leden) 733 Befintlig Allmän farled
Norrfjärden ‐ Holmön 734 Befintlig Allmän farled
Bjurön ‐ Sootgrundet 736 Befintlig Allmän farled

Bjuröklubb ‐ Skelleftehamn 737 Befintlig Allmän farled

Skelleftebukten ‐ 
Skelleftehamn, Rönnskär, med 
tillhörande ankringsområde 741 Befintlig Allmän farled

Jagrän ‐ Haraholmen, med 
tillhörande ankringsområde 751 Befintlig Allmän farled

Skorstensgrund ‐ Haraholmen 752 Befintlig Allmän farled
Renöragrundet ‐ Skuthamn 754 Befintlig Allmän farled
Björnklack ‐ Syd Rödkallen 762 Befintlig Allmän farled



Farstugrunden ‐ Gråsjälören, 
med tillhörande 
ankringsområde 763 Befintlig Allmän farled

Nordströmsgrund ‐ 
Larsgrundet, med tillhörande 
ankringsområde 764 Befintlig Allmän farled
Malören ‐ Lägenön 771 Befintlig Allmän farled

Malören ‐ Axelsvik, med 
tillhörande ankringsområde 781 Befintlig Allmän farled

Repskärsfjärden ‐ Karlsborg 782 Befintlig Allmän farled
Normansgrund ‐ Karlstad 801 Befintlig Allmän farled

Lurö Lemongrund ‐ Lidköping 802 Befintlig Allmän farled
Lilla Milskär ‐ Djurö 803 Befintlig Allmän farled
Djurö ‐ Gruvön 827 Befintlig Allmän farled
Djurö ‐ Skoghall 829 Befintlig Allmän farled
Djurö ‐ Kristinehamn 835 Befintlig Allmän farled
Djurö ‐ Otterbäcken 841 Befintlig Allmän farled
Marpilen ‐ Sjötorp 845 Befintlig Allmän farled
Lilla Milskär ‐ Otterbäckens 
angöring 850 Befintlig Allmän farled
Södertälje ‐ Västerås hamn, 
med tillhörande 
ankringsområde 901 Befintlig Allmän farled
Selaön ‐ Bryggholmen 902 Befintlig Allmän farled

Västerås/Stora Sandskär ‐ 
Köpings hamn, med 
tillhörande ankringsområde 904 Befintlig Allmän farled



Riddarfjärden ‐ Björköfjärden 911 Befintlig Allmän farled
Björnholmen ‐ Lövholmen, 
med tillhörande 
ankringsområde 912 Befintlig Allmän farled

Danvikstull ‐ Liljeholmsviken 915 Befintlig Allmän farled
Ytterholm ‐ Bålsta 925 Befintlig Allmän farled
Göteborg Frihamnen ‐ 
Vänersborg Normansgrund 955 Befintlig Allmän farled
N Kungshamnsgrundet ‐ 
Munken 4311 Befintlig Allmän farled
Sandviksfjärden ‐ Braviken 4314 Befintlig Allmän farled
Plomman ‐ Kapellskär 5054 Befintlig Allmän farled

Eggegrund ‐ Skutskär, med 
tillhörande ankringsområde 6211 Befintlig Allmän farled

Gävle, Yttre fjärden ‐ Karskär 6217 Befintlig Allmän farled
Eggegrund ‐ 
Norrsundet/Gåshällan 6252 Befintlig Allmän farled
Ljusne/Reveljen ‐ Såggrund, 
med tillhörande 
ankringsområde 6311 Befintlig Allmän farled
Gåsören ‐ Kågnäset 7423 Befintlig Allmän farled



Namn
Farleds‐
nummer Status Generell funktionsbeskrivning  Åtgärdsbeskrivning

Asköleden Södertälje‐Landsort 510 Planerad Allmän farled

Det finns behov av att möjliggöra 
för att större båtar ska kunna 
passera samt få bort restriktionerna 
med anledning av förväntat ökad 
trafik till Södertälje och 
Märlarhamnarna. 

Göteborg‐Brofjorden Framtida TEN‐T inre vattenväg
Åtgärder i anslutning till befintlig 
farled.

Göteborg‐Karlstad, Trollhätte 
kanal Framtida TEN‐T inre vattenväg

Nya slussar planeras i Trollhätte 
kanal för att kunna hantera större 
fartyg mellan Göteborg och 
hamnarna kring Vänern

Horstensleden 536 Framtida Allmän farled

Sträckan Horssten‐Eknö. Tanken är 
att den nya farleden ska möjliggöra 
för längre fartyg utan att behöva gå 
via Furusundsleden.

Landsort‐Norvik Framtida TEN‐T inre vattenväg

Syftet för den nya farleden är att 
skapa möjlighet för IVV‐fartyg att ta 
sig mellan Norvik och Södertälje och 
vidare in i Märlaren. 

Södertäljeleden (i ny 
sträckning) 511 Planerad Allmän farled

Rökögrund‐Fifång via Askö, Fifång ‐ 
Regarn via Lisö samt Regarn – 
Skanssundet via östra 
Himmerfjärden
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Namn Generell funktionsbeskrivning
Ankarplats 3 Brofjordens angöring ‐ Råoljekajen Ankarplats
Ankarplats 1 Brofjordens angöring ‐ Råoljekajen Ankarplats
Ankarplats Väcker ‐ Väst Smögen ‐ Flatholmen, Lysekil Ankarplats
Ankarplats 2 Brofjordens angöring ‐ Råoljekajen Ankarplats
Ankarplats 3 S Trubaduren ‐ Torshamnen (Torshamnsleden) Ankarplats
Ankarplats 2 S Trubaduren ‐ Torshamnen (Torshamnsleden) Ankarplats
Ankarplats 1 S Trubaduren ‐ Torshamnen (Torshamnsleden) Ankarplats
Ankarplats 2 N Trubaduren ‐ Skandiahamnen (Böttöleden) Ankarplats
Ankarplats 1 N Trubaduren ‐ Skandiahamnen (Böttöleden) Ankarplats
Ankarplats Ljusnefjärden ‐ Vallvik Ankarplats
Ankarplats 1 Farstugrunden ‐ Luleå hamn (Sandöleden) Ankarplats
Ankarplats 2 Farstugrunden ‐ Luleå hamn (Sandöleden) Ankarplats
Ankarplats 2 Kullen ‐ Malmö redd (O Pinhättan) Ankarplats
Ankarplats 3 Kullen ‐ Malmö redd (O Pinhättan) Ankarplats
Ankarplats 5 Kullen ‐ Malmö redd (O Pinhättan) Ankarplats
Ankarplats 4 Kullen ‐ Malmö redd (O Pinhättan) Ankarplats
Ankarplats 1 Oslofjorden ‐ Öresund Ankarplats
Ankarplats Falkenbergs angöring ‐ Falkenberg Ankarplats
Ankarplats 1 Väktaren ‐ Ytterriskan ‐ Gävle hamn Ankarplats
Ankarplats 2 Väktaren ‐ Ytterriskan ‐ Gävle hamn Ankarplats
Ankarplats 1 Gävlebukten ‐ Skutskär Ankarplats
Ankarplats 3 Väktaren ‐ Ytterriskan ‐ Gävle hamn Ankarplats
Ankarplats 4 S Trubaduren ‐ Torshamnen (Torshamnsleden) Ankarplats
Ankarplats Halmstads angöring ‐ Halmstad Ankarplats
Ankarplats Inloppet till Helsingborg ‐ Bulkhamnen Ankarplats
Ankarplats 1 Måsungen/Orions grund ‐ Umeå hamn Ankarplats
Ankarplats 2 Måsungen/Orions grund ‐ Umeå hamn Ankarplats
Ankarplats Agö ‐ Iggesund Ankarplats
Ankarplats Vallinsgrundet ‐ Husum Ankarplats
Älandsfjärden ankarplats Ankarplats
Ankarplats 2 Karlshamns Yttre angöring ‐ Stilleryd Ankarplats



Ankarplats 3 Karlshamns Yttre angöring ‐ Stilleryd Ankarplats
Ankarplats 4 Karlshamns Yttre angöring ‐ Stilleryd Ankarplats
Ankarplats 2 Gävlebukten ‐ Skutskär Ankarplats
Ankarplats 1 Karlshamns Yttre angöring ‐ Stilleryd Ankarplats
Ankarplats Karlskrona angöring ‐Yttre redden Ankarplats
Ankarplats Staffans bank ‐ Landskrona Ankarplats
Ankarplats 1 Visby ‐ Nynäshamn Ankarplats
Ankarplats 3 Kalmarsund ‐ Svenska Björn Ankarplats
Ankarplats Storjungfrun ‐ Ljusnefjärden ‐ Orrskär Ankarplats
Ankarplats 3 Hätteberget ‐ Stenungsund Ankarplats
Ankarplats 2 Hätteberget ‐ Stenungsund Ankarplats
Ankarplats 5 Hätteberget ‐ Stenungsund Ankarplats
Ankarplats Välkommen ‐ Norrsundet Ankarplats
Ankarplats 1 Kalmarsund ‐ Svenska Björn Ankarplats
Ankarplats 2 Kalmarsund ‐ Svenska Björn Ankarplats
Ankarplats 3 Skagsudde ‐ Örnsköldsvik Ankarplats
Ankarplats 2 Armbågen ‐ Rönnskär Ankarplats
Ankarplats 1 Armbågen ‐ Rönnskär Ankarplats
Ankarplats 1 Hätteberget ‐ Stenungsund Ankarplats
Ankarplats Brämön ‐ Stockvik (Sundsvall Södra) Ankarplats
Ankarplats Åstholmsudde ‐Tunadal (nord Draghällan) Ankarplats
Ankarplats Gustaf Dalén ‐ Oxelösund (Bulkhamnen) Ankarplats
Ankarplats 2 Oslofjorden ‐ Öresund Ankarplats
Ankarplats 2 Östra inloppet Piteå hamn (Haraholmen) Ankarplats
Ankarplats 1 Östra inloppet Piteå hamn (Haraholmen) Ankarplats
Ankarplats 3 Almagrundet ‐ Kanholmsfjärden Ankarplats
Ankarplats 1 Almagrundet ‐ Kanholmsfjärden Ankarplats
Ankarplats 2 Almagrundet ‐ Kanholmsfjärden Ankarplats
Ankarplats 4 Hätteberget ‐ Stenungsund Ankarplats
Ankarplats 2 Almagrundet ‐ Kanholmsfjärden Ankarplats
Ankarplats 2 Skagsudde ‐ Örnsköldsvik Ankarplats
Ankarplats Rödön ‐ Klingerfjärden ‐ Östrand Ankarplats
Ankarplats Spättgrund ‐ Sölvesborg Ankarplats



Ankarplats Stenungssund ‐ Uddevalla Ankarplats
Ankarplats Varbergs angöring ‐ Varberg Ankarplats
Ankarplats 1 Kullen ‐ Malmö redd (O Pinhättan) Ankarplats
Ankarplats 3 Visby ‐ Nynäshamn Ankarplats
Ankarplats 2 Visby ‐ Nynäshamn Ankarplats
Ankarplats Pållagrund ‐ Åhus Ankarplats
Ankarplats 1 Skagsudde ‐ Örnsköldsvik Ankarplats
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2021/00081  

Uppdrag till plan integration 2030, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 
dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 
ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 
på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 
kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck”. Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag 
och stiftelser, antar politiska uppdrag som visar hur varje profession kommer att 
prioritera och arbeta resten av mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den 
gemensamma målbilden. Dessa uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 
31 mars 2021. Nya uppdrag för mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 
  
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår att prioritera tre av de nio strategiska 
ställningstagandena för perioden 2021–2022. Ett uppdrag för varje ställningstagande.  
 
De tre föreslagna uppdragen beskrivs enligt mall nedan: 

Namn och beskrivning 
av det politiska 
uppdraget 

Syfte med det politiska 
uppdraget 

Hur kommer 
uppdraget att följas 
upp? Mått, nyckeltal 
eller önskad effekt? 
(Beskriv startläge, samt 
hur ni kommer att 
mäta) 

Ansvarig 
funktion 
och/eller 
enhet/sektion/ 
avdelning 

Kostnad. Inom 
ram eller om 
kostnaden kommer 
att lyftas i 
ordinarie budget 
och 
planeringsprocess 

Område: Boende och 
Trygghet 

Ställningstagande: Alla 
ska kunna känna sig 
trygga och kommunen 
siktar därför mot 
nolltolerans av 
kriminalitet.  

      

Uppdrag 1: Utökad 
medborgarundersökning 
trygghet 

Genomföra en fördjupad 
medborgarundersökning 
där medborgarna får 
beskriva vad som behövs 
för att de ska känna en 
ökad trygghet både i sin 
närmiljö och i 
kommunen som helhet. 
Undersökningen ska vara 
väl spridd utifrån 
geografi, ålder och kön. 
Resultatet ska kunna 
användas som 
kompletterande underlag 
vid beslut om insatser. 

Startläge och nulägesbild 
kommer att beskrivas år 
2021, med utgångspunkt 
från de inkomna svaren. 

Kommunlednings-
kontorets 
arbetsmarknads-
avdelning. 

Statliga 
projektmedel under 
2021 (Delmos). 

Område: Arbete och 
Studier 

Ställningstagande:  
Alla ska ges möjlighet 
till relevant utbildning 
och egen försörjning. 

      

Uppdrag 2: Utvärdera 
verksamheten NIKE 

Säkerställa att detta är ett 
uppdrag för 
kommunstyrelsen och i 
så fall uppdatera med ett 
nytt avtal. Ge förslag på 

Utvärderingen kommer 
att kunna ge en 
beskrivning över 
utvecklingen de sista 
åren, gällande målgrupp, 

Kommunlednings
kontorets 
arbetsmarknads-
avdelning. 

Inom ram. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17.  

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta de tre föreslagna uppdragen för kommunstyrelsen 2021–2022. 

fortsatt arbete gällande 
utförande insatser inom 
KAA (kommunala 
aktivitetsansvaret) för 
ungdomar 16–20 år. Ge 
förslag på hur denna 
samverkan med BUN 
kan överföras för en 
bredare målgrupp för 
unga över 20 år. 

behov och utfall av 
insatsen.  

Område: Demokrati Ställningstagande:  
Alla former av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck ska förebyggas 
och bekämpas. 

      

Uppdrag 3:  Utreda 
behovet av en 
samordnande funktion i 
kommunen för 
mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen, samt 
frågorna hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Att ta reda på om en 
samordnande funktion 
skulle underlätta 
kommunens arbete med 
att uppfylla de lagar och 
bestämmelser som styr 
kommunens arbete med 
att upprätthålla 
mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen. Här 
ingår även de brott som 
begås inom 
hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Utredningen kommer att 
beskriva hur frågorna 
hanteras idag och sedan 
ett önskat läge, samt vad 
effekten förväntas bli 
med förändringen. 

Kommunlednings
kontoret. 

Inom ram. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Uppdrag till plan integration 2030, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 
dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 
ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 
på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 
kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck”. Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag 
och stiftelser, antar politiska uppdrag som visar hur varje profession kommer att 
prioritera och arbeta resten av mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den 
gemensamma målbilden. Dessa uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 
31 mars 2021. Nya uppdrag för mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 
 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår att prioritera tre av de nio strategiska 
ställningstagandena för perioden 2021–2022. Ett uppdrag för varje ställningstagande.  
 
 
De tre föreslagna uppdragen beskrivs enligt mall här nedan: 

Namn och beskrivning 
av det politiska 
uppdraget 

Syfte med det politiska 
uppdraget 

Hur kommer uppdraget 
att följas upp? Mått, 
nyckeltal eller önskad 
effekt? (Beskriv 
startläge, samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/ 
avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget 
och 
planeringsprocess 

Område: Boende och 
Trygghet 

Ställningstagande: Alla 
ska kunna känna sig 
trygga och kommunen 
siktar därför mot 
nolltolerans av 
kriminalitet.  

   

Uppdrag 1: Utökad 
medborgarundersökning 
trygghet 

Genomföra en fördjupad 
medborgarundersökning 
där medborgarna får 
beskriva vad som behövs 
för att de ska känna en 
ökad trygghet både i sin 
närmiljö och i 
kommunen som helhet. 
Undersökningen ska 
vara väl spridd utifrån 
geografi, ålder och kön. 
Resultatet ska kunna 
användas som 
kompletterande 
underlag vid beslut om 
insatser. 

Startläge och 
nulägesbild kommer att 
beskrivas år 2021, med 
utgångspunkt från de 
inkomna svaren. 

Kommunlednings-
kontorets 
arbetsmarknads-
avdelning. 

Statliga 
projektmedel under 
2021 (Delmos). 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17 
 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta de tre föreslagna uppdragen för kommunstyrelsen 2021–2022   
 

 

 

Område: Arbete och 
Studier 

Ställningstagande:  Alla 
ska ges möjlighet till 
relevant utbildning och 
egen försörjning. 

   

Uppdrag 2: Utvärdera 
verksamheten NIKE 

Säkerställa att detta är 
ett uppdrag för 
kommunstyrelsen och i 
så fall uppdatera med 
ett nytt avtal. Ge förslag 
på fortsatt arbete 
gällande utförande 
insatser inom KAA 
(kommunala 
aktivitetsansvaret) för 
ungdomar 16–20 år. Ge 
förslag på hur denna 
samverkan med BUN 
kan överföras för en 
bredare målgrupp för 
unga över 20 år. 

Utvärderingen kommer 
att kunna ge en 
beskrivning över 
utvecklingen de sista 
åren, gällande målgrupp, 
behov och utfall av 
insatsen.  

Kommunlednings
kontorets 
arbetsmarknads-
avdelning. 

Inom ram. 

Område: Demokrati Ställningstagande:  Alla 
former av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck ska förebyggas 
och bekämpas. 

   

Uppdrag 3:  Utreda 
behovet av en 
samordnande funktion i 
kommunen för 
mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen, samt 
frågorna hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Att ta reda på om en 
samordnande funktion 
skulle underlätta 
kommunens arbete med 
att uppfylla de lagar och 
bestämmelser som styr 
kommunens arbete med 
att upprätthålla 
mänskliga rättigheter 
och barnkonventionen. 
Här ingår även de brott 
som begås inom 
hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Utredningen kommer att 
beskriva hur frågorna 
hanteras idag och sedan 
ett önskat läge, samt 
vad effekten förväntas 
bli med förändringen. 

Kommunlednings
kontoret. 

Inom ram. 
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Ärendebeskrivning 

Uppdrag 1. Område Boende och Trygghet 
Utökad medborgarundersökning trygghet. 
Det finns idag några undersökningar som ger Uddevalla kommun en bild över vad 
kommuninvånare anser inom trygghetsområdet. Vi har SCB:s undersökning, 
ungdomsenkäten LUPP, Uddevallahems enkäter med mera. Dessa undersökningar 
baseras mycket på givna alternativ att fylla i. Uppdragets utökade 
medborgarundersökning är tänkt som ett komplement till de andra undersökningarna 
och mera kunna besvara frågan hur? Här kommer kommuninvånare att intervjuas av 
externt företag. Intervjuerna kommer att genomföras väl spridda utifrån geografi, ålder 
och kön. Eftersom denna medborgarundersökning ändå tänkt genomföras inom ramen 
för projekt ”Strategisk samverkan för motverkande av segregation”, med statliga medel 
från myndigheten Delmos (delegationen mot segregation), så föreslås att ha med 
frågeställningar som täcker in området Boende och Trygghet. Förhoppningen är att 
svaren vi får in, ska kunna vara ett komplement till kommande beslut om insatser inom 
området. 
 
Uppdrag 2. Område Arbete och Studier 
Utvärdering verksamheten NIKE. 
Verksamheten NIKE startade som ett ESF projekt 2009–2011 (Syfte: Utveckla nya 
verktyg att använda i undervisningssyfte för den grupp ungdomar som inte kan 
tillgodogöra sig de verktyg som idag finns etablerade. Detta för att motverka 
utanförskap).  
Avtal finns från 2015 mellan introduktionsprogrammet, barn och utbildning och 
arbetsmarknadsavdelningen, kommunledningskontoret.  Avtalet behöver uppdateras. 
 
Ursprungligt syfte med NIKE ungdom: ”Varje med ansträngning tillkämpad framgång”, 
är att erbjuda ungdomar en meningsfull framåtsyftande verksamhet med målsättningen 
att gå vidare med studier på heltid eller till arbete. NIKE ska innehålla skapande i de fria 
konstformerna och vara en kontaktyta ut mot näringslivet för ungdomarna. 
 
Verksamheten vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 
grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet. Insatsen lyder 
under det kommunala aktivitetsansvaret KAA. 
 
Både målgrupp och arbetssätt har utvecklats under åren utifrån behov och erfarenheter. 
Antal ungdomar som anvisas från barn och utbildning har ökat de sista åren, vilket tyder 
på ett behov av verksamheten. Det är ca 20–25 ungdomar inskrivna varje termin.   
Det är svårt att hitta tillhörighet av denna verksamhet under KS reglemente eller i 
mandatperiodens strategier och uppdrag, varför det är viktigt med ett politiskt beslut 
som slår fast att denna verksamhet ska fortsätta. I så fall krävs nytt avtal. Syftet är också 
att se om detta upparbetade arbetssätt också kan användas på en utökad målgrupp över 
20 år. Behovet av stort även för unga vuxna 20–29 år. 
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Uppdrag 3. Område demokrati 
Utreda behovet av en samordnande funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen, samt frågorna hedersrelaterat våld och förtryck.  
Utdrag ur KS reglemente: Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot 
kommunens vision och den gällande strategiska planen samt att verka för samverkan 
och helhetssyn för ett optimalt resursutnyttjande. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår 
att leda och samordna bland annat - samordning av integrationsarbete och 
folkhälsoarbete, - samordna kommunens säkerhetsarbete, - ansvara för arbetet med att 
skapa en trygg och säker kommun, - utvecklingen av den representativa demokratin och 
former för medborgarinflytande.  
 
Det finns idag ingen nämnd som har ett kommunalt samordningsansvar för frågorna 
som handlar om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Inte heller för frågorna 
hedersrelaterat våld och förtryck. Då detta är ett kärnområde inom Plan Integration 
2030, så föreslås att en utredning görs för att kartlägga behovet av en sådan 
samordnande funktion. Utredningen kommer att beskriva hur frågorna hanteras idag och 
sedan ett önskat läge, samt vad effekten förväntas bli med förändringen. 
 
Samtliga strategiska ställningstaganden i plan Integration 2030 är: 
Boende och Trygghet 

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 
 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  
 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 

av kriminalitet. 
Arbete och Studier 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 
 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 
 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Demokrati 
 Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och 

medinflytande på jämlika villkor. 
 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    
 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 
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§ 14 Dnr KS 2021/00120  

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 
bistånd 2021 

Sammanfattning 

Från och med den 15 februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för 
försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från 
socialnämnden.  
 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 
delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 
rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen m.m. Även vägledande 
bestämmelser innehåller delegationer. 
 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett 
hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet 
och de gemensamma hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i 
Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021 
Beskrivning av föreslagna ändringar i vägledande bestämmelser 2021. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
  
att anta vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021, 
 
att dessa ska gälla från och med 2021-04-01. 
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Handläggare 

Avdelningschef Pia Strömsholm 
Telefon 0522-69 61 20 
pia.stromsholm@uddevalla.se 

 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 

bistånd 2021 

Sammanfattning 

Från och med den 15 februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för 
försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från 
socialnämnden.  
 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 
delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 
rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Även vägledande 
bestämmelser innehåller delegationer. 
 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett 
hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet 
och de gemensamma hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i 
Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021   
att denna ska gälla fr o m 2021-04-01 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen övertog vissa uppgifter från socialnämnden 
Från och med februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden.  
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Vägledande bestämmelser är ett komplement till delegationsordningen 
Dokumentet vägledande bestämmelser är ett komplement till delegationsordningen och 
innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av rätten till ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Senaste uppdateringen gjordes 2020 och 
en översyn och uppdatering är nu genomförd till 2021. Uppdateringen som gjorts vilar 
på gällande lagstiftning, tillämpliga förarbeten, Socialstyrelsens allmänna råd, 
rättspraxis mm. Vägledande bestämmelser ska vara ett användbart och levande 
dokument och därför ses dokumentet över och uppdateras årligen. I samband med 
översynen ses också delegationsnivåer över. 

Förändringar i dokumentet 
Jämfört med det tidigare dokumentet som KS antog 2020 har inga förändringar 
avseende delegationsnivåer gjorts. Däremot förtydliganden och anpassning till gällande 
lagstiftning, tillämpliga förarbeten, Socialstyrelsens allmänna råd, rättspraxis mm. 

Riksnormen 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Fastställda belopp 
regleras i Socialtjänstförordningen.  
 
Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader grundar sig på Konsumentverkets 
senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och 
åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga 
kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna. Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i 
hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch 
hemma samt om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  Riksnormen innehåller 
kostnader för, livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och 
ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. 
Socialtjänstförordningen fastställer inga enskilda belopp för de olika kostnadsposterna, 
utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.  
 
 
 
 
Peter Larsson Pia Strömsholm 
Kommundirektör Avdelningschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 
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Inledning 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd utgår från social- 

tjänstlagens (SoL) bestämmelser och tillämpliga förarbeten, socialstyrelsens 

allmänna råd, handbok och meddelandeblad samt rättspraxis. 

 
I Uddevalla författningssamling, Reglemente för kommunstyrelsen framgår 

att kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för vad som i lag sägs om 

socialnämnd rörande försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan 

och akut hemlöshet. Detta innebär att i de avsnitt i Vägledande 

bestämmelser som det hänvisas till nämnd eller socialnämnd avses 

kommunstyrelsen. 
 
Delegation 
Vägledande bestämmelser är ett komplement till kommunstyrelsens dele- 

gationsordning som finns på inblicken (Regler och 

instruktioner/Ärendehantering/ Delegationsordning). Även vägledande 

bestämmelser innehåller delegationer. 

 
Anmälan av delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa bestämmelser 

ska ske enligt de anvisningar som finns i delegationsordningen. 

 
Ärenden av principiell beskaffenhet ska underställas kommunstyrelsen även 

om kostnaden ligger inom ramen för delegationen. 
 
Rätten till bistånd 

 
1 kap. 2 § SoL Barnperspektivet 
”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 

bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” 

 
Barnets situation ska uppmärksammas vid beslut om ekonomiskt bistånd. 

Vid beslut som har allvarliga konsekvenser för barn t.ex. bostadsbyte och 

avstängning av el är det särskilt viktigt att dokumentera vilka överväganden 

som gjorts utifrån barnperspektivet och hur detta påverkat bedömningen av 

ärendet. 
 
4 kap. 1 § SoL Biståndsrätten, försörjningsstöd och livsföring i övrigt 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till 

försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till 

arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den 

enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till 

arbetsmarknadens förfogande. 
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Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn 

inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut 

avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv.” 

 
Försörjningsstödet är avsett att vara ett yttersta skyddsnät för personer med 

tillfälliga ekonomiska bekymmer. Det är endast den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt som har rätt 

till bistånd för sin försörjning. I lagtexten markeras den enskildes eget 

ansvar att efter förmåga bidra till sin försörjning. Den som kan arbeta är 

skyldig att söka arbete. Denna skyldighet gäller i första hand heltidsarbete. I 

skyldigheten att arbeta ingår också att delta i arbetsmarknadspolitiska och 

arbetsrehabiliterande åtgärder. För invandrare gäller även krav på 

deltagande i SFI-undervisning och särskilda åtgärder för målgruppen. Varje 

person ska bemötas och bedömas utifrån sina förutsättningar. 

 
Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står till buds 

för att försörja sig själv. Det innebär t.ex. att söka de generella förmåner och 

ersättningar som kan utgå. Banktillgodohavanden och andra lätt realiserbara 

tillgångar bör som regel även tas i anspråk innan rätt till försörjningsstöd 

inträder. 

 
Vid behovsprövningen beaktas den samlade ekonomiska förmågan hos dem 

som lever i en hushållsgemenskap. Man kan inte begära att den enskilde när 

det gäller ekonomiskt bistånd ska vända sig till andra närstående än dem i det 

egna hushållet, innan rätt till bistånd inträder. Gällande barns tillgångar se 

sid. 26. 

 
Det bistånd som lämnas ska vara av en sådan omfattning att den enskilde 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå och får möjlighet att leva ett självständigt 

liv. 
 
Bistånd till livsföring i övrigt 
Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den enskilde 

kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av 

försörjningsstödet. Det kan vara fråga om bistånd till läkarvård, tandvård, 

glasögon, möbler, husgeråd, m.m. 
 
4 kap. 2 § SoL Bistånd utöver skälig levnadsnivå 
”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns 

skäl för det.” 
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Bestämmelsen ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge 

bistånd i andra fall än vad som omfattas av 4 kap. 1 §. Nämnden får således 

bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå. Den enskildes ansökan om bistånd 

ska däremot alltid prövas med stöd av bestämmelserna om rätten till bistånd 

enligt 4 kap. 1 § SoL. Beslut enligt 4 kap 2 § SoL är ej överklagningsbara 

med förvaltningsbesvär. 

 
Ekonomiskt bistånd som beviljas med stöd av denna paragraf kan åter- 

krävas. Detta förutsätter att det av beslutet framgår att biståndet beviljats 

med villkor om återbetalning. Beslutet ska vara skriftligt och de omstän- 

digheter som återbetalningsskyldigheten grundas på ska framgå av beslutet. 
 
4 kap. 3 § SoL Försörjningsstöd 
”Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 

 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift, 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 

fackförening och arbetslöshetskassa. 

 
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen 

närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm 

(riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika 

hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, 

skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. 

Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, 

om det finns särskilda skäl för detta.” 

 
Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § Socialtjänstförordningen. Kommunen 

tillämpar riksnormen. 
 
Punkt 1 - Riksnormen 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. 

 
De personliga kostnaderna för barn och ungdomar 0–20 år är uppdelade i 

åtta åldersgrupper. Ålderskategorin 19–20 år avser grundskole- och 

gymnasiestuderande ungdomar som föräldrarna har underhållsskyldighet 

för. För vuxna, ej studerande, från 19 år är posten för personliga kostnader 

uppdelad på ensamstående och samboende. Riksnormen tar hänsyn till om 

barn under 7 år har tillgång till fri lunch fem dagar per vecka inom t.ex. 

förskolan och skolan. Alla skolbarn förutsätts ha fri lunch. Det gäller även 

gymnasieskolan. Normen är densamma oavsett om det är skoltid eller ej. 

Den anses täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. 
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För samboende gäller ett särskilt normbelopp. Med samboende avses makar, 

registrerade partner samt sådana sambor som avses i Sambolagen. För en 

vuxen person – inklusive vuxna barn som bor kvar hemma – som inte kan 

betraktas som samboende men som ingår i en hushållsgemenskap med flera 

personer, beräknas normen som personliga kostnader för ensamstående samt 

dennes andel av hela hushållets gemensamma kostnader. 

 
De gemensamma hushållskostnaderna baseras på antal medlemmar i hushållet 

och anges för hushåll på upp till sju personer. Kostnadsökningen för hushåll 

med fler än sju personer beräknas vara lika stor per person som skillnaden 

mellan kostnaden för ett hushåll med sju personer jämfört med ett hushåll 

med sex personer. Med hushållsgemenskap avses att två eller flera personer 

stadigvarande bor i samma bostad och har gemensam ekonomi i sådan 

utsträckning att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar utnyttjas. För 

tillämpningen av normen i denna del behöver det inte vara fråga om att 

hushållsmedlemmarna har ekonomiskt ansvar för varandra (jfr avsnitt 2, 

Bistånd till olika grupper). Inneboende har normalt inte hushållsgemenskap 

med bostadsinnehavaren. 
 
Personliga kostnader 
Livsmedel: Hemlagad, näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Vissa 

halvfabrikat ingår, allt matbröd köps. För ensamhushåll beräknas en något 

högre kostnad med hänsyn till att det oftast är dyrare med små 

förpackningar. 

 
Riksnormen ger möjlighet att differentiera utbetalningarna för barn under 7 

år beroende på om barnet har fri lunch utanför hemmet, t.ex. i 

barnomsorgen, fem dagar i veckan eller äter alla mål hemma. Den lägre 

normen används inte när barnet är frånvarande på grund av lov, sjukdom 

eller liknande och äter hemma. Avdrag får inte göras slentrianmässigt utan 

hänsyn ska tas till varje individs unika situation. Avdrag bör t.ex. inte göras 

när det gäller barn som av religiösa, medicinska eller andra speciella skäl 

inte har möjlighet att utnyttja de fria måltider som skolan och barnomsorgen 

erbjuder. För barn som vistas maximalt 15 timmar per vecka inom 

barnomsorgen tillämpas den högre normen för åldersgruppen (alla mål lagas 

hemma). 

 
Kläder och skor: Täcker det vardagliga klädbehovet för hela året. Även 

kostnader för kemtvätt, skoreparationer och en del tillbehör som väska, 

klocka och paraply ingår, se även sid. 84. 

 
Lek och fritid: Aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Det 

gäller både inomhus- och utomhusaktiviteter, viss motion och kul- 

turaktiviteter. För äldre barn gäller t.ex. kostnader för att gå på bio, lyssna 

på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och besöka simhall. För yngre 

barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker biobesök m.m. I posten ingår också 
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cykel inklusive cykelhjälm, skidutrustning för längdåkning och skridskor. För 

de barn som saknar cykel tillämpas ett generöst förhållningssätt vid ansökan. 

För yngre barn räknar man med att cykel och skridskor köps begagnade. 

Kostnader för semester och dyrare hobbys ingår inte, se även sid 

84-86. 

 
Hälsa och hygien: Avser kostnader för den personliga hygienen som tvål, 

tandkräm, hårvård, blöjor, mensskydd m.m. Kostnad för preventivmedel 

ingår inte, men kan dock beviljas efter en individuell bedömning. 

 
Barn- och ungdomsförsäkring: Posten avser sjukdomsförsäkring för alla 

ålderskategorier från 0 år t.o.m. 20 år (19–20 år = grundskole- eller 

gymnasiestuderande). Information om kommunens olycksfallsförsäkring för 

förskolebarn och skolelever finns på: http://www.uddevalla.se/omsorg-och- 

hjalp/trygg-och-saker/forsakringar/olycksfallsforsakring.html?vv_hit=true 
 

Gemensamma hushållskostnader 
Förbrukningsvaror: Kostnader för rengöring, vård och skötsel av bostaden 

samt klädvård t.ex. diskmedel, tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor 

och skokräm. 

 
Dagstidning, telefon, m.m. En ettårsprenumeration på daglig tidning, 

abonnemangs- och samtalsavgift för fast och mobil telefon, samt 

brevpapper, kort och frimärken. 
 
Särskilda skäl till förhöjt resp. sänkt försörjningsstöd 
Riksnormen får frångås om särskilda skäl föreligger. Rätt till ett högre belopp 

kan t.ex. föreligga när sökanden av medicinska skäl är i behov av specialkost, 

som är dyrare än vanlig kost. Kost för diabetiker medför i normalfallet inga 

merkostnader, se även sid 59. Om sökanden av rörelsehinder eller andra skäl 

har svårigheter att upprätthålla kontakt med andra kan nivån behöva höjas för 

att täcka extra utgifter för telefon och tidningar, om dessa utgifter inte täcks 

av annat särskilt stöd, t.ex. handikapp- ersättning/merkostnadsersättning. 

 
En sänkning av nivån kan komma ifråga bl.a. när sökanden hamnat i vad 

som i rättspraxis kallas akut nödsituation eller akut nödläge och endast är i 

behov av tillfälligt bistånd för att reda upp situationen. 
 
Punkt 2 – Övrigt försörjningsstöd 
Under punkt 2 anges de poster som ingår i begreppet övrigt försörjnings- 

stöd. Posterna har inte schabloniserats på grund av stora lokala och 

individuella skillnader, vilket innebär att försörjningsstöd beviljas efter en 

individuell skälighetsbedömning. Utgångspunkten bör vara vad en 

låginkomsttagare normalt har möjlighet att kosta på sig. 

http://www.uddevalla.se/omsorg-och-
http://www.uddevalla.se/omsorg-och-


17 (102) 

2021-02-11 
 

  

 

 
 

 
Matnorm 
Matnorm, med skäliga tilläggsbelopp, ska tillämpas vid tillfälligt behov av 

ekonomiskt bistånd av akut karaktär och för personer som inte har förmåga 

att sköta sin ekonomi. Det kan t.ex. gälla sökande som på grund av missbruk 

eller överkonsumtion inte klarar att hantera riksnormen. Matnorm bör i 

tillämpliga fall kombineras med erbjudanden om andra former av bistånd som 

budgetrådgivning och rehabiliterande insatser. Matnormen motsvaras 

av de i riksnormen ingående posterna för livsmedel, hälsa och hygien samt 

förbrukningsvaror. 
 
Norm för umgängesbarn 
Normen för umgängesbarn omfattar de i riksnormen ingående posterna för 

livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien samt förbrukningsvaror, beräknad 

efter skillnaden mellan hushåll med 2 och 3 personer och gäller barn upp till 

18 år. 
 
4 kap. 4 § SoL Villkor om deltagande i kompetenshöjande verk- 

samhet 
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid 

ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 

ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig 

själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 

utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 

förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 

enligt första stycket. 
 
4 kap. 5 § Nedsättning av försörjningsstöd 
”Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller 

annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt 

försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon 

utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande 

verksamheten.” 

 
Godtagbara skäl för att inte vilja delta kan t.ex. vara att den föreslagna 

verksamheten är olämplig med hänsyn till den enskildes personliga för- 

utsättningar. Det bör dock höra till undantagen att sådan invändning behöver 

godtas eftersom praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten ska ingå 

som ett led i en längre syftande plan som den enskilde förutsätts medverka 

till. Godtagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. 

vara sjukdom hos den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök 

hos arbetsförmedling eller studievägledare etc. 
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Om skälen inte kan accepteras bör i första hand försörjningsstödet sättas 

ned. Endast i undantagsfall bör försörjningsstöd helt vägras. Det kan t.ex. 

drabba personer som upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots 

upprepade samtal och andra åtgärder. Även i dessa fall gäller kommunens 

yttersta ansvar. 

 
Av 16 kap. 3 § första stycket SoL, framgår att ett beslut om vägran eller 

nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 § kan överklagas. 
 
Utbetalningsperiod och utbetalningssätt 
Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd ska betalas ut månadsvis, direkt till 

den enskildes bankkonto i första hand. Bistånd till avgift för innehav av 

bankkort och internetbank medräknas som en godtagbar utgift då 

internetbank är en förutsättning för att skaffa bankID. BankID krävs för att 

bl a kunna göra en e-ansökan om försörjningsstöd. En årsavgift på 250 

kronor avseende bankkort alternativt 450 kronor för både bankkort och 

internetbank kan tjäna som riktlinje. 

 
Då ansökan avser en annan period än kalendermånad bör försörjningsstödet 

beräknas från och med tidsbeställningsdagen eller från och med den dag som 

preciserats i ansökan i de fall den infaller efter tidsbeställningen. 

 
I vissa fall kan det finnas skäl att göra undantag. Det kan gälla vid 

utbetalning av bidrag till hyresskuld, begravningskostnad och vid inköp av 

hemutrustning etc., som andra lösningar kan prövas. I första hand gäller 

detta personer som visat oförmåga att handskas med pengar. Rekvisitioner 

bör endast användas i undantagsfall när mycket speciella omständigheter 

föreligger. Om den enskilde inte lämnar sitt medgivande till förfarandet, 

föreligger besvärsrätt och besvärshänvisning ska lämnas. 

 
I mycket speciella fall finns möjlighet att använda kontantkort, t ex vid: 

 Nyanlända utan fullständigt personnummer 

 VIN-ärenden. (våld i nära relation) 

 Försenad utbetalning av försörjningsstödet pga. fel vid handläggning 

el. dyl. 

 Akut situation avseende okända ärenden. 
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Normer 
 
 
 

Riksnormen 2021 
 
Matnorm 

 
Norm för umgängesbarn 

 
Norm för fickpengar vid institutionsvård 

 

 

Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen. 

 
Matnormen omfattar posterna livsmedel, hygien samt förbrukningsvaror. 

 
Normen för umgängesbarn omfattar posterna livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien för 

respektive barn samt posten förbrukningsvaror, beräknad efter skillnaden mellan hushåll med 

två och tre personer. 

 

Fickpengar vid institutionsvård är 50 % av basbeloppet delat med 12, (1 983 kr 2021). 

Se även sid 52. 
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Konsumentverkets underlagssummor för de olika utgiftsposter som 
ingår i riksnormen 

 

Personliga kostnader, budgetposternas storlek i kronor fr.o.m. 1 januari 2021 
 

  
BARN OCH UNGDOMAR 

 
VUXNA 

 Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

Livsmedel 

ej lunch 5 dgr/v. 
840 900 970 1 080  

Livsmedel barn 

i skolåldern 

 1 560 1 805 2 135 2 135   

Livsmedel alla mål 

lagas hemma 
980 1 110 1 160 1 360  1 905 3 160 

Kläder/skor 425 535 555 565 665 700 740 750 560 1 110 

Fritid/lek 140 230 250 360 650 750 770 790 420 830 

Hygien 575 505 145 95 125 205 265 265 275 600 

Barn- och 

ungdomsförsäkr. 
60 60 60 60 60 60 60 60   

 

SUMMA 
 

Fri lunch 5 dgr/v. 2 050 2 240 1 990 2 170  

Barn i skolåldern  3 060 3 520 3 970 4 000  

Alla mål lagas 

hemma 
2 180 2 440 2 170 2 440  3 160 5 700 

 

Barn och ungdomar i 7-20 år förutsätts ha fri skollunch. 
 

GEMENSAMMA HUSHÅLLSKOSTNADER 
 

  
Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje ytter- 

ligare person 

Förbrukningsvaror 160 190 290 330 390 460 480 20 

Dagstidning, telefon 

mm. 
860 940 1 130 1 280 1 470 1 640 1 790 150 

SUMMA 1 020 1 130 1 420 1 610 1 860 2 100 2 270 170 

 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga 

medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna. För personer 

som inte är att anse som samboende men ingår i hushållsgemenskap med flera personer, 

beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av gemensamma 

kostnader för hushållet och 

antalet medlemmar i hushållet. Tänk på att kompensera/reducera gemensamma hushållskostnader  

vid växelvis boende. 
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Riksnormen – olika bidragsperioder 
Summa personliga kostnader – fri lunch 

 

 Under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 

1 månad 2 050 2 240 1 990 2 170 

½ månad 1 025 1 120 995 1 085 

7 dagar 478 523 464 504 

1 dag 68 75 66 72 
 

 
Summa personliga kostnader – barn 0–6 år intar alla måltider i hemmet och barn 
och ungdomar 7-18 år har fri skollunch 

 

 Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 

år 

Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

1 månad 2 180 2 440 2 170 2 440 3 060 3 520 3 970 4 000 3 160 5 700 

½ månad 1 090 1 220 1 085 1 220 1 530 1760 

7605 

1 985 2 000 1 585 2 850 

7 dagar 509 569 506

4 

569 714 821 926 933 737 1 330 

1 dag 73 81 72 81 102 117 132 133 105 190 
 
 

Summa gemensamma kostnader 
 

  
Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje 

ytterligare 

person 

1 månad 1 020 1 130 1 420 1 610 1 860 2 100 2 270 170 

½ månad 505 565 710 805 930 1 045 1 135 85 

7 dagar 236 264 331 376 434 490 530 40 

1 dag 34 38 47 54 62 70 76 6 
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Matnorm – innefattar posterna livsmedel, hygien samt förbrukningsvaror 
 

Personliga 

kostnader 

Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 år 19-20 år Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

Livsmedel 

ej lunch 5 dgr/v. 

840 900 970 1 080       

alla mål lagas 

hemma 

980 1 110 1 160 1 360     1 905 3 160 

barn i skolåldern     1 560 1 805 2 135 2 135   

Hygien 575 505 145 95 125 205 265 265 275 600 

Summa personliga 

kostnader 

          

utan lunch 5 dgr/v. 1 425 1 415 1 125 1 185       

med lunch 

(hemlagad) 

1 555 1 615 1 305 1 455     2 180 3 760 

 
Barn i skolåldern 

    1 685 2 010 2 400 2 400   

 

  
Antal medlemmar i hushållet 

Förbrukningsvaror 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje ytter- 

ligare person 

 160 190 290 330 390 460 480 20 
 

Matnorm - olika bidragsperioder 
 

Summa personliga 

kostnader utan 

(=fri) lunch 

Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 år Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

1 månad 1 425 1 415 1 125 1 185 1 685 2 010 2 400 2 400 2 180 3 760 

½ månad 712 703 562 592 842 1 005 1 200 1 200 1 090 1 880 

7 dagar 333 330 263 277 393 469 560 560

5 

509 878 

1 dag 48 48 38 40 56 67 80 80 73 126 

Summa personliga 

kostnader med 

lunch (hemlagad) 

          

1 månad 1 555 1 615 1 305 1 455     2 180 3 760 

½ månad 778 803 653 728     1 090 1 880 

7 dagar 363 377 305 340     509 878 

1 dag 52 54 44

3 

49     73 126 
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 Antal medlemmar i hushållet 

Förbrukningsvaror 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje ytter- 

ligare person 

1 månad 160 190 290

0 

330 390 460 480 20 

½ månad 80 95 145 165 195 230 240 10 

7 dagar 37 44 70 80 94 110 115

0 

5 

1 dag 5 6 9 11 13 15 16 1 

 

Norm för umgängesbarn - belopp per dag 
 

 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 

Livsmedel, fri lunch        

Barn i skolåldern        

Livsmedel, hemlagad lunch        

Fritid/lek        

Hygien        

Förbrukningsvaror *        

Summa poster 

fri lunch 
55 58 49 54    

Summa poster 

barn i skolåldern 
    81 95 108 

Summa poster 

hemlagad lunch 
59 64 55 63    

 
 
 
 

Norm för fickpengar vid institutionsvård 2021 
 

 

 Kronor 

per månad 1 983 

per vecka 458 

per dag 66 
 

 
 

Fickpengarna är avsedda att täcka de vanliga levnadsomkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, 

telefonkostnader, sjukvårdskostnader, läkemedel, tandvård, resor etc. Omfattande tandvårdskostnader 

prövas särskilt. 
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Fastställande av biståndsbehov 
Rätten till bistånd ska alltid prövas individuellt. Det kan finnas skäl att vid 

en helhetsbedömning såväl över- som underskrida antagna normer. 

 
Vid beräkning av biståndet läggs normbeloppen för de familjemedlemmar 

som ingår i hushållet samman med ev. tilläggsbelopp. Därefter dras 

familjens sammanlagda inkomster från summan varefter nettobehovet täcks 

genom bistånd. Förfarandet förutsätter att det föreligger under- 

hållsskyldighet mellan hushållsmedlemmarna. Barn har t.ex. inte för- 

sörjningsskyldighet gentemot föräldrar (se Föräldrabalken) och inte heller 

syskon har försörjningsskyldighet gentemot varandra. 

 
I normalfallet avräknas de inkomster som utbetalats under kalendermånaden 

närmast före ansökningsmånaden. Vid nya ansökningar tas i normalfallet 

hänsyn till ansökningsmånaden samt två månader tillbaka. 
 
Bedömnings- och beräkningsunderlag 
Det krävs ett visst besluts- och beräkningsunderlag för att kunna avgöra om 

sökanden har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL. Om sökanden på 

handläggarens begäran inte kommer in med de uppgifter som behövs eller 

motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, bör ansökan 

vanligtvis kunna avslås. 
 
Inkomster och tillgångar 

 
Inkomster 
Alla skattepliktiga ersättningar liksom de flesta även icke skattepliktiga 

socialförsäkringsförmåner räknas som inkomst. Det är nettoinkomsten dvs. 

inkomsten efter avdrag för preliminär skatt som ligger till grund för 

beräkningen. Exempel på inkomster och ersättningar som räknas är: 

- arbetsinkomst 

- a-kassa/alfa-kassa 

- aktivitetsstöd 

- sjukpenning, rehabiliterings-, aktivitets- och sjukersättning, 

vårdbidrag/omvårdnadsbidrag 

- föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning 

- pensionsförmåner och livränta 

- etableringsersättning 

- studiestöd, (dock ej extra tillägg) 

- äldreförsörjningsstöd 

- barnbidrag inkl. flerbarnstillägg 

- underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd till barn 

- handikappersättning (ej merkostnad) /merkostnadsersättning 

- bostadsbidrag, bostadstillägg, och boendetillägg 

- bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 

- familjehemsersättning (arvodesdel) 

- inkomst av kapital, fondmedel 
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- hyresinkomst 

- traktamente 

- skatteåterbäring, erhålls från och med april månad 

- insättning på bankkonto 

- arv 

- vinst 

- skadestånd 

 
Extra tillägg till studiebidrag räknas inte som inkomst och reducerar inte 

biståndet, däremot är den del av vårdbidraget som avser merarbete en 

skattepliktig inkomst som reducerar biståndet. 
 
Skattejämkning 
I de fall då sökande blir biståndsberättigad på grund av t ex höga kostnader 

för arbetsresor, eller annat som berättigar till sänkt skatt, ska den sökande 

hänvisas att söka skattejämkning hos Skatteverket. 
 
Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar 
Sökanden ska informeras om samhällets olika förmåner, stöd och ersättningar 

som han själv och ev. övriga medlemmar i hushållet kan ha rätt till men inte 

ansökt om. Generella förmåner och ersättningar måste utnyttjas innan bistånd 

kan komma i fråga. Sökanden kan inte avstå från underhållsstöd, 

bostadsbidrag, föräldrapenning etc. och istället hävda rätt till bistånd. Var 

uppmärksam på att ersättningar är rimliga i förhållande till sökandes 

situation. En sänkning av inkomsten eller utökat barnantal kan i vissa fall 

medföra att bostadsbidraget höjs. 
 
Nedsättning av kommunala avgifter m.m. 
Innan rätten till försörjningsstöd avgörs bör man, i förekommande fall, 

klarlägga om t.ex. förbehållsbelopp via kronofogden vid utmätning eller avgifter 

för sociala tjänster, barnomsorg etc. är korrekta i förhållande till sökandens 

ekonomiska förhållanden. Finns det förutsättningar att höja 

förbehållsbeloppet eller 

sänka avgifterna, bör sökanden hänvisas till att begära detta. I avvaktan på 

att en korrigering görs bör den sökande få försörjningsstöd. Vid dubbelhyra i 

samband med flyttning till särskilt boende kan sektionschef vid 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen och 

funktionshinder bevilja ekonomiskt bistånd under max tre månader, se sid. 

50. 
 
Avdrag vid ogiltig frånvaro 
Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till 

bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 

arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex inskrivna på 

SFI, jobbcentrum, i arbetsmarknadsåtgärd, vid tillfällig och kortvarig 

frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, som 

sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. 
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Överskjutande inkomst från tidigare månad 

 
Nybesök 
Det är den bidragssökandes situation vid ansökningstillfället och under den 

tid som hjälpen avser, som ska ligga till grund för behovsprövningen vid 

nyansökan, dvs. ansökan om bistånd från någon som inte tidigare uppburit 

bistånd. Har den sökande haft kännedom om bidragsnivån och hur tillgångar 

och tidigare inkomster påverkar rätten till bistånd ska detta beaktas vid 

biståndsprövningen. 

 
Om den sökande ej känt till bidragsnivån och hur tillgångar påverkar rätten 

till bistånd, men senaste perioden före ansökningstillfället haft inkomster till 

sin försörjning med ett betydande normöverskott och haft kännedom om att 

inga mer inkomster var att vänta borde den enskilde planerat sin ekonomi. I 

dessa situationer beaktas tidigare tillgångar vid prövning om rätten till 

försörjningsstöd. Normaltiden för att beakta tidigare inkomster är 

innevarande månad samt två ytterligare månader bakåt. Om den uppkomna 

situationen inte kunnat förutses finns det normalt inte anledning att ta 

hänsyn till inkomster som har förvärvats och förbrukats före 

ansökningstillfället. 
 
Löpande försörjningsstöd 
Den som uppbär bistånd ska ha informerats om att inkomster som 

retroaktivt barnbidrag, återbetalning av överskjutande skatt, arv, vinster, 

swishinsättningar etc. räknas som inkomst vid ansökan om bistånd. Om 

informationen givits och sökanden inte beaktat detta, kan ansökan avslås 

med motivering att erforderliga medel funnits. 

 
Den som löpande uppbär bistånd ska informeras om att inkomster som 

överstiger normen ena månaden, reducerar biståndet kommande månad eller 

månader. Om den sökande är förtrogen med de regler som gäller vid 

överskjutande inkomst kan längre period beaktas. 
 
Barns arbetsinkomster och tillgångar 
Om hemmavarande barn/skolungdomar har inkomster av eget arbete ska 

den del av inkomsten som understiger ett helt basbelopp per kalenderår ej 

beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Eventuellt överskott ska 

reducera den unges andel av familjens norm. Tänk på att den unges 

eventuella skatteåterbäring från arbete ska medräknas i det beloppet. 

 
Barn kan ha upp till 15 % av basbeloppet sparat (7 140 kr 2021) utan att detta 

påverkar försörjningsstödet. I de fall barn har tillgångar till ett större värde 

ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej bostadskostnad). Inte heller 

bör underårigas tillgångar, som föräldern inte har möjlighet att förfoga över, 

påverka en förälders rätt till försörjningsstöd. Detta gäller t.ex. 
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bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren 

inte ger sitt samtycke till uttag. 
 
Övergång från yngre till äldre åldersgrupp 
Barn födda dag 1–15 i månaden flyttas upp i högre åldersgrupp samma 

månad som aktuell ålder uppnås medan barn födda dag 16-31 flyttas upp 

först påföljande månad. 
 
Traktamente 
Traktamenten räknas som inkomst. De utgifter som traktamentet är avsett att 

täcka ska verifieras och återstoden avräknas från bruttobehovet. 
 
Förskott på inkomster och bidrag 
Försörjningsstöd kan utgå i väntan på sökt förmån/ersättning såsom t ex 

underhållsstöd, bostadsbidrag, sjukförsäkringsförmån. Biståndet beviljas 

som förskott på förmån. När ersättningen utbetalas från Försäkringskassan 

och den inte täcker det belopp som socialnämnden framställt begäran om, 

kan eftergift beviljas. 

 
Delegat: Socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef och 

avdelningschef AMA 
 
Förskott på lön etc. 
Underskott som uppstår på grund av förskott på lön etc. ska inte täckas med 

bistånd. Förskottet ska räknas som inkomst då det normalt skulle ha betalats 

ut. 

 
Undantag kan göras om utredningen klart visar att sökanden begärt förskott 

av godtagbara skäl och pengarna använts till ändamål som kan beaktas vid 

biståndsprövningen. 

 
Hushåll som kommit in i en ond cirkel med ständiga förskott bör erbjudas 

ekonomisk rådgivning. 
 
Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs 
Arbetstagare som inte får/fått lön på grund av att arbetsgivaren gått i 

konkurs kan få ersättning från staten enligt lönegarantilagen. 

Konkursförvaltaren kan lämna uppgift om lönegaranti kan utgå och vilken 

länsstyrelse som kommer att handlägga utbetalningen av lönegarantin. 

Tingsrätten kan lämna upplysning om vem som är konkursförvaltare. 

 
Efter sedvanlig prövning kan bistånd utgå som förskott på lönegarantin 

(9 kap. 2 § SoL). 
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Bostadsbidrag 
Försäkringskassan kan bevilja bostadsbidrag till barnfamiljer med barn under 

18 år eller barn över 18 år som går i grund- eller gymnasieskola, är folkbok- 

förd på adressen samt har ett hyreskontrakt i första eller andra hand eller äger 

bostaden. Även unga under 29 år kan vara berättigade till bostadsbidrag 

beroende på inkomst, boendekostnad och bostadens storlek. Om det finns 

särskilda skäl kan Försäkringskassan göra undantag från folkbokförings- 

kravet. Undantagen är: att den enskilde ska bo kortare tid än ett år i bostaden 

och i normalfallet inte blir folkbokförd på adressen eller om den enskilde 

riskerar att bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier och 

därför har s.k skyddad folkbokföring. 

 
Enligt Försäkringskassan är det möjligt att få bostadsbidrag för inneboende 

även om den enskilde inte har någon boendekostnad. Kravet är att den som 

ansöker har vårdnaden om barnet och att vårdnadshavaren och barnet är f 

olkbokförda på adressen. Det kallas ”särskilt bidrag för hemmavarande 

barn”.  
 
Bostadstillägg 
Försäkringskassan kan bevilja bostadstillägg om den enskilde är bosatt i 

Sverige och uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning. Bostadstillägg 

kan även utgå om den enskilde får pension eller invaliditetsförmån från ett 

annat EES-land eller Schweiz. Utgångspunkten är att den enskilde har en låg 

inkomst och kostnader för bostaden. För ålderspensionärer utbetalas 

bostadstillägget från Pensionsmyndigheten. 
 
Boendetillägg 
Den som har fått tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid få kan få sk. 

boendetillägg. Detta gäller det även den vars aktivitetsersättning upphör på 

grund av att han eller hon fyller 30 år. Boendetillägget har tillkommit för att man 

ska kunna få ett i stort sett oförändrat inkomstskydd när man inte längre kan få 

sjukersättning eller aktivitetsersättning och bostadstillägg. Boendetillägget är ett 

tillägg till sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och 

rehabiliteringspenning i särskilda fall. Den som har rätt till bostadstillägg har 

inte rätt till boendetillägg. Boendetillägg är en bosättningsbaserad skattefri 

månadsersättning. 
 
Bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 
Ensamstående utan barn som har etableringsersättning och bor ensam i egen 

bostad kan beviljas bostadsersättning av Försäkringskassan. Med egen bostad 

menas hyreskontrakt i första eller andra hand eller att den enskilde äger en bostad 

och man måste vara folkbokförd på adressen. Den som bor inneboende eller delar 

bostad med någon annan kan inte få bostadsersättning. Man kan ansöka om 

bostadsersättning även om man får bostadsbidrag eller bostadstillägg men då 

minskas bostadsersättningen med motsvarande belopp. 
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Barnfamiljer som har etableringsersättning omfattas av samma regler som 

andra barnfamiljer, dvs de kan beviljas bostadsbidrag. Den som har 

etableringsersättning, och har barn som bor tillsammans med sig, kan få ett så 

kallat etableringstillägg som är ett ”barntillägg”. Detta beviljas barnfamiljer 

och är inte knutet till familjens bostadskostnad. 
 
Föräldrapenning 
Föräldrapenning utgår i samband med barns födelse eller adoption. 

Föräldrapenning betalas ut tidigast från och med den 60:e dagen före den 

beräknade tidpunkten för barnets födelse, men krav kan ej ställas om uttag 

före barnets födelse. Föräldrapenning får tas ut till dess barnet fyllt 12 år eller 

slutar i årskurs 5. Information om föräldrapenning finns på 

www.forsakringskassan.se. 
 
Om ett barn blir bosatt i Sverige innan det fyller 1 år erhålls 480 dagar med 

föräldrapenning. Om barnet är 1 år eller mer när det bosätter sig i Sverige 

betalas föräldrapenning ut i högst 200 dagar för barnet. Om barnet är 2 år 

eller mer när det bosätter sig i Sverige betalas föräldrapenning ut i högst 100 

dagar för barnet. För de som till Sverige från ett annat land i EU/EES eller 

Schweiz gäller andra regler. Information om detta lämnas av 

Försäkringskassans kundcenter. 

 
Föräldraförsäkringen är ett stöd för föräldrar att kombinera arbete med 

föräldraskap. 

 En arbetslös person bör inte tvingas utnyttja ersättningsdagar 

medföräldrapenning före barnets födelse. 

 En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra 

veckors föräldrapenning (28 dagar) fram till det år under vilket 

föräldrapenningen senast kan tas ut. 

 Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med 

lägre lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva föräldra- 

penningstiden) att vara hemma med sitt barn. 

 
Försörjningsstöd kan beviljas som komplement till föräldrapenning under 

förutsättning att sökanden utnyttjar möjligheten att ta ut hel föräldrapenning 

sju dagar per vecka. Försörjningsstöd ska inte beviljas för att kompensera 

inkomstbortfall som uppstår när en förälder partiellt utnyttjar föräldra- 

ledigheten. Om inte särskilda skäl föreligger ska sökanden ställa sig till 

arbetsmarknadens förfogande när den sjukpenninggrundande föräldra- 

penningen utnyttjats. 

 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna 

arbeta. Kommunen erbjuder barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn 

med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. Den enskilde ansvarar 

för att planera återgång i arbete efter föräldraledighet. Anmälan om behov 

http://www.forsakringskassan.se/
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av barnomsorgsplats ska ske senast när barnet är 6 månader. Ansökan kan 

skickas in tidigare, men ködatum räknas sex månader från det datum den 

enskilde är i behov av plats för sitt/sina barn. Det är ej godtagbart att tacka 

nej till erbjuden plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas på särskild 

förskola eller särskilt familjedaghem. 
 
Tillfällig föräldrapenning 
Tillfällig föräldrapenning kan bl.a. utbetalas när en förälder eller annan 

avstår från arbete för att vårda sjukt barn, besöker sjukvårdsinrättning, 

specialskola etc. Den tillfälliga föräldrapenningen betalas ut tills barnet fyller 

12 år. I vissa fall kan ersättning betalas ut för barn upp till 16 år. För barn 

som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) gäller särskilda regler. Information om regelverket finns på 

www.forsakringskassan.se. 
 

Ersättning till nybliven pappa 
En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning med tillfällig föräld- 

rapenning (20 dagar vid tvillingfödsel eller när två barn adopteras) i samband 

med barns födelse eller adoption. Pappan kan använda dagarna för att vara 

med vid förlossningen, delta i vården av det nyfödda barnet, vårda äldre barn 

i familjen under mammans BB-vistelse eller sköta hemmet. Dagarna kan tas 

ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset 

eller till och med 60 dagen efter den dag adoptiv- föräldern får barnet i sin 

vård. 

 
För arbetsfria dagar utgår ingen ersättning. 

 
Havandeskapspenning/Graviditetspenning 
Havandeskapspenning kan utgå till den som är gravid och har ett tungt 

arbete, som hon på grund av graviditeten inte orkar med. Förutsättningen är 

att arbetsgivaren inte har möjlighet att omplacera till lättare uppgifter. 

 
Havandeskapspenningen motsvarar den kalenderdagsberäknade sjuk- 

penningen och betalas ut i högst 50 dagar. Den utgår tidigast från 60 dagar 

före beräknad förlossning. Omfattningen är relaterad till arbetsförmågan. 

 
Havandeskapspenning kan även utgå när den blivande modern arbetar i en 

för fostret riskfylld miljö. 
 
Närståendepenning 
Den som avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk närstående i 

hemmet eller på sjukvårdsinrättning har rätt till ersättning från Försäk- 

ringskassan. Närståendepenning ger samma ersättning som sjukpenning och 

kan utgå under högst 100 dagar för varje person som vårdas. Det är ingen 

karensdag vid uttag av närståendepenning. 

http://www.forsakringskassan.se/
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Merkostnadsersättning - tidigare handikappersättning 
Den som har merkostnader för sin funktionsnedsättning kan från och med 

2019-01-01 ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkrings- 

kassan. Ersättningen kan beviljas till vuxna med funktionsnedsättning eller 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Den tidigare 

handikappersättningen var till för personer som hade merkostnader eller 

hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning. Rätten till ersättning 

baserades på en sammanvägning av hjälpbehov och merkostnader. I 

merkostnadsersättningen har hjälpbehovet lyfts ur eftersom flera insatser 

kring hjälpbehovet idag tillgodoses av kommunen och landstinget. 

Merkostnadsersättningen är därför en renodlad kostnadsersättning. 
 

Till skillnad från handikappersättningen kan merkostnadsersättning beviljas 

på en av fem nivåer beroende på hur stora merkostnader en person har. I 

merkostnadsersättningen finns garanterade nivåer för personer som är blinda 

eller gravt hörselskadade. För mer information se: 

www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for- 

dig-med-handikappersattning. 
 
Merkostnadsersättning och handikappersättning kommer att löpa parallellt 

under en period framöver. Däremot är det för de allra flesta inte möjligt att 

ansöka om handikappersättning efter 1 januari 2019. 

 
Uppbär en sökande handikappersättning gäller följande: vad ersättning för 

merkostnad är avsedd att täcka ska beaktas och ej beviljas som post utöver 

riksnormen. Kontakt ska tas med Försäkringskassan för information 

angående vad ersättningen avser att täcka alternativt ta del av det skriftliga 

beslutet där det framgår. Den del av handikappersättningen som inte avser 

merkostnader ska räknas som inkomst vid bedömning av rätt till bistånd. 

(Dom KR målnr. 1085-15) 
 
Omvårdnadsbidrag tidigare vårdbidrag 
Den som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om 

omvårdnadsbidrag om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. 

Föräldrar kan också ansöka om merkostnadsersättning om de har 

merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning. Även de som 

likställs med en förälder kan ansöka. För mer information se: 

www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation- 

for-dig-med-vardbidrag. 

 
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag kommer att löpa parallellt under en 

period framöver. Däremot är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag efter 

1 januari 2019. 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for-
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for-
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation-
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation-
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Om en sökande uppbär vårdbidrag gäller följande: den del av vårdbidraget 

som avser merarbete är en skattepliktig inkomst och reducerar biståndet. 
 
Skadestånd 
Skadestånd räknas som inkomst till den del det inte utgör ersättning för 

extra kostnader för vård och behandling. I vissa fall kan t ex. kostnader för 

vård och behandling accepteras, individuell bedömning får göras. 
 
Fondmedel och stipendier 
Fondmedel eller stipendier ska i normalfallet reducera biståndet likt andra 

inkomster. Undantag kan vara om det tydligt framgår att fondmedlet eller 

stipendiet är avsett för särskilt ändamål och om summan är rimlig i 

förhållande till ändamålet. Det ska kunna styrkas att pengarna använts till 

avsett ändamål. I de fall den enskilde beviljas fondmedel från de fonder som 

socialtjänsten fördelar medel från bör detta inte medräknas. 
 
Realiserbara tillgångar 
Bistånd ska inte beviljas om den bidragssökande har realiserbara tillgångar t ex: 

 bankmedel 

 bil, båt, motorcykel, moped och övriga motorfordon 

 husvagn, husbil eller släpkärra 

 aktier, obligationer, 

 dyrbara smycken mm. 

 
Barn kan ha upp till 15 % av basbeloppet sparat (7 140 kr 2021) utan att 

detta påverkar försörjningsstödet. I de fall barn har tillgångar till ett större 

värde ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej bostadskostnad). 

Barnbidraget är ett riktat försörjningsstöd till barnfamiljer och ska inte 

sparas på barnens bankkonton för ev. framtida behov om familjen är 

beroende av bistånd. 

 
Om hjälpbehovet bedöms bli långvarigt eller om andra särskilda omständig- 

heter föreligger, bör krav kunna ställas på att även andra tillgångar ska 

avyttras för att den enskilde på så sätt helt eller delvis ska kunna tillgodose 

sitt behov.  
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Innehav av bil, motorcykel, moped och övriga motorfordon 
Bil, motorcykel och moped är vanligtvis lätt realiserbara och kan minska 

eller avhjälpa behovet av bistånd. Vid långvarigt biståndsbehov, dvs. över 

2 månader, krävs en försäljning av fordonet till marknadspris. Värdering kan  

göras på www.bilpriser.se. Mest korrekt värdering erhålls om registrerings- 

nummer samt ev. tillbehör och tillval till bilen anges. Lägsta angivna pris på 

5000 kr bör i normalfallet användas. Om klienten motsätter sig värderingen 

får en värdering ske av en märkesverkstad. 

Bistånd utgår ej till värdering, men avräknas från 

försäljningspriset. 

 
Fordon som bedöms vara av skrotvärde ska avyttras till bilskrot och den 

eventuella ersättning som utbetalas från bilskroten ska medräknas som en 

inkomst. Kontrollera även så att redan inbetald fordonsskatt återbetalas, 

även den ersättningen ska medräknas om inkomst. Viktigt att följa upp att 

bilen tagits bort från fordonsregistret. 

 
Krav på att avyttra en bil bör t.ex. inte ställas i de fall den enskilde: 

 måste ha bilen i sitt arbete, 

 behöver bil för att ta sig till eller från sin dagliga sysselsättning, t.ex. 

därför att tillgång till allmänna kommunikationsmedel inte finns med 

rimlig turtäthet eller inom rimligt avstånd från bostaden eller 

 av medicinska eller sociala skäl är i behov av bil. Läkarintyg krävs. 

Observera möjligheten att erhålla bilstöd från Försäkringskassan. 

Att en bil inköpts med hjälp av bilstöd (bidrag från Försäkringskassan för 

vuxna med en funktionsnedsättning) ger med automatik inte den enskilde 

rätt att behålla bilen då den är en realiserbar tillgång. Underlaget som 

berättigade till bilstöd bör krävas in då omständigheten som berättigade till 

stödet kan ha upphört. 

 
I de fall den enskilde har behov av bil för att ta sig till och från arbetet på 

grund av obekväma arbetstider, ska detta styrkas genom ett intyg från 

arbetsgivaren. I intyget ska det även styrkas att arbetstiderna ej kan ändras. 

Den omständigheten att någon väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats 

där bil en praktisk nödvändighet medför inte generellt att bilinnehavet 

accepteras. Hänsyn måste tas till möjligheten att genom bostadsbyte 

eliminera behovet av bilresor och de konsekvenser ett bostadsbyte i övrigt 

skulle få. 
 
Innehav av fritidshus/husvagn/husbil 
Ekonomiskt bistånd bör i princip inte beviljas vid innehav av 

husvagn/husbil/fritidshus. Undantagsvis kan bistånd beviljas i akuta 

situationer och under en begränsad tid, högst 2 månader. 

http://www.bilpriser.se/
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Innehav av häst 
Att hålla häst är kostsamt och djuret betingar ofta ett inte ringa värde. 

Förväntas behovet av ekonomiskt bistånd bli mer än tillfälligt betraktas 

hästen som en tillgång som kan avyttras. 
 
Innehav av fastighet, bostadsrätt 
Se sid. 64. 

 

 
 

Bistånd till olika grupper 
 
När förbehållsbelopp fastställts 
Vid indrivning av fordringar t.ex. löneutmätning eller införsel fastställer 

Kronofogdemyndigheten ett belopp som den betalningsskyldige får behålla 

för sin egen och familjens försörjning s.k. förbehållsbelopp. Detsamma gäller 

när arbetsgivaren kvittar egna fordringar mot lön. Även avgifter inom äldre- 

och handikappomsorgen fastställs med hänsyn till förbehållsbelopp. 

 
Försörjningsstöd bör därför inte utgå till vanliga levnadskostnader inklusive 

bostadskostnaden, då förbehållsbeloppet motsvarar en skälig levnadsnivå. 

Vid akuta situationer och om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras. Det 

kan i vissa fall vara motiverat att undersöka om förbehållsbeloppet kan 

justeras. Försörjningsstöd kan utgå i avvaktan på en korrigering. 

 
Beakta möjligheten att införsel hos kronofogden kan omprövas i samband 

att den enskilde har särskilda tillfälliga kostnader såsom t ex omfattande 

tandvård eller behov av glasögon. 

 
Vid kronofogdens beslut om förbehållsbelopp jämställs sammanboende par 

med makar. Hänsyn tas även till eventuella barn. 
 
Makar och sammanboende 
Makar är enligt lag underhållsskyldiga mot varandra och bör under 

äktenskapet leva på samma standard. Samma förhållande gäller vid 

registrerat partnerskap. Försörjningsskyldigheten går inte att avtala bort ge- 

nom äktenskapsförord. Makarnas sammanlagda inkomster ska ligga till 

grund för biståndsbedömningen. Underhållsskyldigheten bör aktualiseras 

innan rätt till bistånd inträder. 

 
Någon motsvarighet till äktenskapsbalkens regler om ömsesidig försörj- 

ningsskyldighet finns inte för sammanboende par. I många sammanhang 

jämställs dock personer som bor ihop med gifta. I försörjningsstödssamman- 

hang bör ogifta sammanboende i princip likställas med gifta om det inte av 

omständigheterna framgår att samboendet är av tillfällig art. Behovs- 

beräkningen sker på samma sätt som för makar. 
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Det förekommer även andra former av samboende där hushållsgemenskap 

föreligger t.ex. mellan vänner, syskon, förälder med hemmaboende vuxet 

barn. Om det är klarlagt att hushållsgemenskap inte föreligger, ska endast de 

poster som de sammanboende delar på påverkar bidragsberäkningen. 
 
Föräldrar 

 
Gemensam vårdnad 
Vid gemensam vårdnad av barn föreligger underhållsskyldighet för den 

förälder som barnet inte varaktigt bor tillsammans med. Särskilda regler för 

reducering av underhållsbidraget gäller när den underhållsskyldige har 

barnet i sin faktiska vård. Vid gemensam vårdnad betalas barnbidraget ut till 

båda föräldrarna, dvs. halva beloppet vardera. Detta gäller barn födda 1 

mars 2014 eller senare. 

 
Föreligger biståndsbehov på grund av att den underhållsskyldige inte 

fullgjort sina skyldigheter ska sökanden hänvisas till att söka underhållsstöd 

från Försäkringskassan. 

 
Biståndsprövning sker på sedvanligt sätt. Beviljas bistånd som förskott på 

sökt förmån (9 kap. 2 § SoL) ska beslutet vara skriftligt. Vad åter- 

betalningsskyldigheten grundas på ska även framgå. 
 
Växelvis boende 
I de fall föräldrar har växelvis boende av barn (barnet vistas t.ex. 14 dagar 

hos resp. förälder) ska halva barnbidraget upptas som inkomst och halva 

normen som utgift. Föräldrar kan under vissa förutsättningar välja att dela 

på barnbidraget, gäller endast barn födda före 1 mars 2014. För att dela 

barnbidraget ska föräldrarna: 

 ha barnet hos sig ungefär halva tiden var 

 inte bo ihop 

 ha gemensam rättslig vårdnad om barnet 

 
Föräldrarna anmäler detta till Försäkringskassan. Delat barnbidrag är 625 

kronor per månad. 

 
Underhållsstöd vid växelvist boende utgick som längst till och med januari 

2021. Därefter har det upphört helt.  
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Utövande av umgängesrätt med barn 
För den som uppbär ekonomiskt bistånd eller har inkomster i nivå med 

normen kan det vara svårt att klara de extra kostnader som umgängesrätten 

medför. Bistånd ska därför kunna utgå för barnet genom att budgetposterna 

för livsmedel, förbrukningsvaror, hygien samt lek och fritid beaktas vid 

behovsprövningen, se avsnitt Normer - norm för umgängesbarn. Vid 

utövande av umgängesrätt med barn utgår bistånd under högst 6 dagar per 

månad och under högst 14 dagar sammanhängande vid enstaka tillfälle. Om 

föräldern har barnet i sin vård längre tid ska detta justeras mot barnbidrag 

och underhållsstöd. En individuell bedömning ska alltid göras med 

utgångspunkt från barnets behov av umgänge med föräldern. Har barnet 

insatser via socialtjänsten ska ekonomiskt bistånd beviljas till umgänge i 

enlighet med upprättad vårdplan. 

Umgängesresor se sid. 86. 
 
Föräldrar med minderåriga barn 
I allmänna råd, SOSFS 2013:1, anges att: 

 En arbetslös person bör inte tvingas att utnyttja ersättningsdagar med 

föräldrapenning redan före barnets födelse. 

 En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra 

veckors föräldrapenning fram till det år under vilket 

föräldrapenningen senast kan tas ut. 

 Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med 

lägre lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva 

föräldrapenningstiden) att vara hemma med sitt barn. 

 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna 

arbeta. Kommunen erbjuder barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn 

med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. För att planera återgång i 

arbete efter föräldraledighet ska anmälan om behov av barnomsorgsplats ske 

senast när barnet är 6 månader. Det är ej godtagbart att tacka nej till erbjuden 

plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas på särskild förskola eller 

särskilt familjedaghem. 

 
Väljer föräldrar att utnyttja sin rätt till förkortad arbetstid ska inkomst- 

bortfallet normalt inte kompenseras genom bistånd. Undantag kan medges 

om synnerliga skäl föreligger. Är behovet av medicinsk art ska läkarintyg 

uppvisas. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
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Våldsutsatta 
I ärenden där barn finns i hushållet ska alltid en anmälan enligt 14 kap 1 § 

SoL göras till Socialtjänsten, Sektionen för barn och unga. 

 
I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) 

tydliggörs när våld eller andra övergrepp av eller mot närstående särskilt bör 

beaktas i bedömningen av den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. 

 
För våldsutsatta gäller att ett generöst förhållningssätt ska tillämpas och 

socialnämnden bör beräkna kostnader till en högre nivå bl.a. om den 

enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och skor 

eller telefon. 

 
Bistånd till skyddat boende/kvinnojour vid våld i nära relation är en stöd- 

och hjälpinsats och inte försörjningsstöd. Socialtjänsten, sektionen för barn 

och unga ansvarar för biståndsbedömning och beviljande av insatsen 

skyddat boende/kvinnojour. Enligt 8 kap 1 § SoL medför stöd- och 

hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte kostnadsansvar för den enskilde. 

 
Om den enskilde måste flytta till ett dyrare boende, bör socialnämnden ge 

bistånd beräknat på den nya boendekostnaden under förutsättning att 

flyttningen är nödvändig för att den enskilde skall uppnå en skälig 

levnadsnivå. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till behövlig 

hemutrustning vid bosättning, om det finns särskilda skäl, t.ex. på grund av 

att den enskilde omgående behöver flytta till en annan bostad. 

 
När socialnämnden gör en bedömning av om den enskilde har rätt till 

ekonomiskt bistånd, bör nämnden beakta kontanter, bankkonton och andra 

tillgångar som denne förfogar över och som lätt kan realiseras, t.ex. aktier och 

obligationer. Socialnämnden bör bedöma från fall till fall om även andra lätt 

realiserbara tillgångar, t.ex. bilar, skall påverka rätten till ekonomiskt bistånd. 

Innehav av bil bör inte vara ett hinder, om den enskilde måste ha bil för att 

han eller hon riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av 

närstående. 
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Undantag från principen om gemensamma tillgångar skall beaktas vid 

biståndsbedömning kan göras om den ena parten är eller har varit utsatt för 

våld eller andra övergrepp av den andra parten. 

 
Om ett barn eller en skolungdom 18–20 år på egen hand ansöker om 

ekonomiskt bistånd, bör nämnden vid behovsbedömningen överväga att 

bortse från föräldrarnas underhållsskyldighet i de fall då barnet eller 

skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller 

om barnet eller skolungdomen har bevittnat våld eller andra övergrepp av 

eller mot närstående vuxna. Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå 

ett barn ekonomiskt bör vara en åtgärd som endast bör användas i 

undantagsfall. 

 
För mer information om särskilda regler vid handläggning och bedömning 

av rätten till bistånd avseende våldsutsatta, se SOSFS 2013:1 samt 

socialtjänstens rutiner för handläggning gällande Våld i nära relation på 

Inblicken. 

 
Delegat: boendekostnad enligt norm – handläggare, socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

tillfälligt boende för våldsutsatta, upp till 150 % av basbeloppet, 

70 950 kronor/mån - enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - KSO 
 
Arbetslösa 
Förutsättningen för att bistånd ska utgå till den som är arbetslös är att den 

arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande, aktivt söker utannonserade 

tjänster som man är rimligt behörig till och är anmäld på Arbetsförmedlingen. 

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär även att acceptera arbete 

utanför hemkommunen med pendlingsavstånd (cirka 2 tim. enkel väg), sitt 

egentliga yrkesområde eller att delta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som: 

 arbetsmarknadsutbildning 

 jobb- och utvecklingsgaranti 

 arbetsrehabiliterande åtgärder 

 grundutbildning i svenska, (SFI) 

 andra delar av särskilda introduktionsprogram för invandrare som 

syftar till att förbereda och underlätta invandrares inträde på arbets- 

marknaden, och 

 praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (SoL 4 kap. 4 §) 

 
Den som på grund av uppenbart självförvållad arbetslöshet inte kan klara sin 

försörjning har inte rätt till bistånd. Det gäller även sökande som avvisat 

arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden har restriktivare villkor än arbets- 

löshetsförsäkringen vad gäller den enskildes möjligheter att avstå från 
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anvisat arbete. Om en arbetslös vägrar att ta lämpligt arbete ska ansökan 

avslås. Undantag kan göras om hälsoskäl eller andra tungt vägande skäl 

föreligger och vid akuta situationer. 

 
Etableringsärenden som ej följer sin planering har ej rätt till bistånd. 

Undantaget är s.k. ”glappare”, dvs. de som befinner sig i det s.k. glappet som 

uppstår mellan upprättande av plan och första utbetalning från 

Försäkringskassan, de som har uppskjuten plan eller pga. hälsoskäl fått 

avslag. 
 
Jobbstimulans samt praktik och kompetenshöjande verksamhet 

 
Jobbstimulans 
Jobbstimulans i form av en särskild beräkningsregel har införts. Regeln 

innebär att 25 procent av nettoinkomsten av anställning under vissa 

förutsättningar inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd. 

Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att 

utöka sin arbetstid. Jobbstimulansen är personlig. Jobbstimulansen gäller alla 

som har fått ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd minst sex 

månader i följd i den egna kommunen och/eller i en tidigare kommun. Den 

enskilde ska samtycka till att kontroll görs i en annan kommun. Om den 

enskilde inte samtycker till kontrollen får nämnden besluta på de uppgifter 

som finns. Under kvalificeringsperioden för jobbstimulans ska den enskilde 

ha fått försörjningsstöd sex månader i följd. Ett avslag för en månad eller om 

personen av annan anledning inte får bistånd för en månad avbryts 

kvalificeringsperioden och en ny kvalificeringsperiod på sex månader ska 

påbörjas. 
 
Beräkning av tid med jobbstimulans 
Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller 

sammanhängande i 24 månader. Även om den enskilde är självförsörjande 

under någon del av tvåårsperioden löper tiden för jobbstimulansen på under 

den påbörjade tvåårsperioden. 

 
Om den enskilde flyttar till en ny kommun under pågående period med 

jobbstimulans omfattas han eller hon fortfarande av den särskilda 

beräkningsregeln. Socialnämnden i den nya kommunen behöver då utreda hur 

mycket som återstår av den tvåårsperiod som jobbstimulansen ska gälla. Om 

den enskilde efter tvåårsperioden åter får försörjningsstöd sex månader i följd 

gäller jobbstimulansen och den särskilda beräkningsregeln därefter på nytt. 
 
Beräkning av inkomster 
25 % av den enskildes nettoinkomst av arbete beaktas inte vid bedömningen 

av rätten till ekonomiskt bistånd. Den särskilda beräkningsregeln gäller för 
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inkomst av anställning. Inkomst av kapital eller näringsverksamhet (eget 

företag) eller skadestånd är undantagna. 
 
Beräkning om den enskilde sparat av inkomsterna 
Om den enskilde väljer att spara inkomsten ska det inte påverka rätten till 

ekonomiskt bistånd under den tvåårsperiod som den särskilda 

beräkningsregeln gäller. Om den enskilde efter tvåårsperioden åter behöver 

ekonomiskt bistånd ska behovet bedömas på vanligt sätt, dvs. utan hänsyn 

till den särskilda beräkningsregeln. Det innebär att nämnden i varje 

enskilt fall får bedöma om sparandet ska påverka rätten till bistånd eller inte. 
 
Praktik och kompetenshöjande verksamhet, 4 kap. 4 § SoL 
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid 

ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 

ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig 

själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 

utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 

förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 

enligt första stycket. 

 
Socialnämnden kan efter individuell prövning kräva att personer med 

ekonomiskt bistånd deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. 

Den tidigare åldersgränsen är borttagen. Syftet med ändringen är att 

socialnämnden ska kunna ställa samma krav och erbjuda samma insatser 

oavsett den enskildes ålder. Bestämmelsen ska inte tillämpas vid 

arbetshinder som t.ex. allvarliga missbruksproblem eller psykiska problem. 

De grundläggande problemen måste först hanteras. Praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet kan i vissa fall också vara ett led i arbetet att 

bryta ett begynnande missbruk eller som ett komplement till andra insatser 

mot missbruket. 

 
Om den enskilde utan godtagbara skäl uteblir eller avböjer att delta i 

praktik/kompetenshöjande verksamhet bör fortsatt försörjningsstöd vägras 

eller sättas ned. 
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I undantagsfall kan godtagbara skäl finnas för att inte kunna delta. Läkar- 

intyg som styrker detta ska kunna uppvisas. 

 
Godtagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. vara sjukdom hos 

den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök hos 

arbetsförmedling eller studievägledare etc. Vid upprepad sjukdom eller 

frånvaro ska läkarintyg krävas från första dagen. Om skälen inte kan 

accepteras bör i första hand försörjningsstödet sättas ned. Endast i 

undantagsfall bör försörjningsstöd helt vägras. Det kan t.ex. drabba personer 

som upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots upprepade samtal och 

andra åtgärder. Även i dessa fall gäller kommunens yttersta ansvar och den 

enskilde måste åtminstone ha medel för det omedelbara livsuppehället. Beslut 

om vägran eller nedsättning av försörjningsstödet är överklagningsbart. 

 
Delegat: försörjningsstöd med villkor om praktik och kompetenshöjande 

verksamhet (4 kap. 1 och 4 §§) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

nedsättning eller vägran av försörjningsstöd (4 kap. 1 och 5 §§) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Aktivitetsstöd 
Aktivitetsstöd är en sammanfattande benämning på den ersättning som 

lämnas till arbetssökande som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska 

programmen via Arbetsförmedlingen. 

 
Den som är berättigad till arbetslöshetsersättning eller är utförsäkrad har 

samma ersättning som skulle ha lämnats vid arbetslöshet, och den som inte 

uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning får ett lägre belopp. För att få 

inkomstrelaterad ersättning under hela tiden i programmet måste deltagaren 

vara fortsatt medlem i en a-kassa och betala medlemsavgift. Den som är ung 

med funktionshinder och har deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program i mer 

än tolv månader har därefter rätt till aktivitetsstöd med ett högre belopp. Det 

är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet. 
 
Arbetsmarknadsinsatser 
Det sker löpande förändringar i de arbetsmarknadspolitiska program som 

Arbetsförmedlingen erbjuder arbetslösa. För aktuella uppgifter om vilka 
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åtgärder, program och insatser som erbjuds via Arbetsförmedlingen se 

Arbetsförmedlingens hemsida: www.amv.se. 
 
Studerande 
Vuxna studerande bör normalt sett anses få sina behov tillgodosedda genom 

de stödformer som finns inom studiemedelssystemet och vuxenstudiestödet. 

Bistånd ska beviljas endast om starka sociala eller medicinska skäl 

föreligger, om behovet är tillfälligt och i akuta situationer. 

 
Undantagna från huvudregeln är ungdomar under 21 år, som under 

grundskole- eller gymnasieutbildning bor i föräldrahemmet eller av god- 

tagbara skäl flyttat hemifrån, och där föräldrarna inte kan fullgöra sin 

försörjningsskyldighet. Till dessa ungdomar kan bistånd beviljas om starka 

sociala och/eller medicinska skäl föreligger, om behovet är tillfälligt och i 

akuta situationer. 

 
I bedömningen tas särskild stor hänsyn till om den enskilde kan försörja sig 

på annat sätt t ex om kapacitet finns att erhålla ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden eller om studier kan avvaktas till dess att den enskilde har 

möjligheten att försörja sig genom studiemedelssystemet. Från och med 

höstterminen det året ungdomen fyller 20 år ska förhöjt studiebidrag samt 

studielån sökas hos CSN. 
 
Extra tillägg till studiebidrag 
Till familjer med låga inkomster kan studiebidraget kompletteras med ett 

inkomstprövat extra tillägg. Bidraget söks hos CSN (skolan har 

ansökningsblankett) och beloppet varierar beroende på studiernas omfattning 

och antalet barn. Det finns ingen nedre åldersgräns för ansökan. Detta är en 

riktad förmån för att möjliggöra den unges studier. Tillägget ska inte räknas 

som inkomst vid biståndsbedömningen oavsett om den unge bor i 

föräldrahemmet eller har eget hushåll. 
 
Studiestartsstöd 
Studiestatsstöd är ett nytt stöd som är till för arbetslösa i åldern 25 – 56 år 

som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda sig på 

grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Studiestartsstöd 

söks via studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Vuxenutbildningen. 

Kompletterande försörjningsstöd kan beviljas under förutsättning att den 

enskilde inte erbjuds sysselsättning med marknadsanpassad lön. För mer 

information, villkor och krav se 

http://www.csn.se/partner/2.1527/2.1529/2.1543/1.18557 

http://www.amv.se/
http://www.csn.se/partner/2.1527/2.1529/2.1543/1.18557
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Studerande med studiemedel 
Den som uppbär studiemedel och studerar på högskolenivå är i princip inte 

berättigad till bistånd. Undantaget är när behovet är tillfälligt, akut eller när 

studierna har ett klart rehabiliterande syfte. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Bidrag till studerande i avvaktan på första lön under ferier 
Beakta att den sökande inför sitt studieuppehåll sökt feriearbete i så god tid 

att tillgängliga arbeten ej hunnit tillsättas, dvs. flera månader i förväg. 

Studiemedel är avsedda att täcka kostnader för bostad, studiematerial och 

övriga levnads-omkostnader under studietiden. Av beslutet från CSN 

framgår den tidsperiod som studiemedlen är avsedda för. 

 
Exempel: Om terminen slutar den 10 juni och sökanden är berättigad till 

bistånd ska bostadskostnaden beräknas för perioden 11–30 juni och i 

förekommande fall minskas med bostadsbidraget för samma period. Ger 

studiemedlen ett betydande normöverskott ska hänsyn tas till överskottet vid 

normberäkningen. Beakta även möjligheten att beräkna utifrån en lägre norm. 

Biståndet lämnas mot återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Bidrag vid studiestart 
Vid studiestart beräknas bidrag enligt följande: påbörjas studierna i mitten 

av augusti medtas samtliga godtagbara utgifter för hela månaden. 

Normberäkning avseende uppehälle medräknas endast till det datum som 

anges på CSN-beslutet som startdatum för utbildningen. 
 

 

Bidrag till studerandes familj 
En studerande som uppbär studiemedel ska inte omedelbart tvingas avbryta 

studierna om hans familj blir beroende av bistånd. Enligt en dom i 

Kammarrätten ska, i de fall biståndsbehovet är tillfälligt eller om en mindre 

del av studierna återstår (några månader), bistånd kunna utgå till familjens 

försörjning under en begränsad tid. Studiemedlen räknas som inkomst och 

hänsyn tas till verifierade kostnader för studiematerial. 
 
Delegat: vid studier upp till en termin - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

KSO - vid studier mer än en termin 
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Gymnasieutbildning för ungdomar 
Enligt Föräldrabalken 7 kap. 1 § andra stycket FB framgår att föräldrarnas 

underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan 

efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som 

skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till 

skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan 

jämförlig grundutbildning. Av förarbetena till 7 kap. 1 § FB framgår att 

huvudregeln är att ett barn som nått myndig ålder ska kunna försörja sig 

själv. Syftet med den utsträckta underhållsskyldigheten är att barnet inte ska 

behöva skuldsätta sig för att kunna avsluta sin grundutbildning. 

 

Tänk på att ungdomar som på grund av funktionshinder inte har avslutat sin 

utbildning på grundskole- eller gymnasienivå har rätt till hel aktivi- 

tetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. Elever i särskola 

kan söka aktivitetsersättning från och med 19 års ålder. 

 
Familjens ekonomiska situation ska inte vara avgörande för ungdomars 

möjlighet att få gymnasiekompetens. Bidrag till hemmaboende gymnasie- 

studerande ungdomar ska ingå vid beräkningen av familjens biståndsbehov 

och kunna utgå fram till höstterminen det året den unge fyller 20 år och kan 

söka CSN. Därefter ska studiemedel sökas. Studiemedel, med undantag av 

extra tillägg, ska reducera biståndet. 

 
Ungdomar som påbörjar gymnasiestudier efter fyllda 19 år men innan 

höstterminen det år de fyller 20 år är inte berättigade till studiemedel. 

Endast om starka sociala skäl föreligger kan bistånd utgå. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Nya gymnasielagen 
De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått 

eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för 

studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav. Ett krav är att 

de kommit till Sverige som ensamkommande barn. 

 
Se följande länkar för information: 

www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-nya- 

gymnasielagen 
 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration 

/ansvarsfordelningregelverk/regleromuppehallstillstandforstudier 

 
www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i- 

Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli- 

till-30-september.html#Fragorochsvaromboende 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-nya-
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-nya-
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-
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Innan personen fått beslut enligt ovan kan LMA ersättning vara aktuellt 

under ansökningstiden. 

 
En person vars beslut om utvisning har vunnit laga kraft (inte längre går att 

överklaga) kan - under tiden som han eller hon söker uppehållstillstånd för 

gymnasiestudier - ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA, 

under förutsättning att verkställigheten av beslutet om utvisning har 

inhiberats. I dessa fall prövas och administreras biståndet av socialnämnden 

i den kommun där den sökande vistas. Den sökande har däremot inte rätt till 

bistånd i form av logi, varken enligt LMA eller med stöd av SoL. 

www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan- 

du-vantar/Ekonomiskt-stod 
 
Om den unge får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen beviljas 

bistånd enligt socialtjänstlagen under förutsättning att rätt till bistånd 

föreligger. Från och med höstterminen det året den unge fyller 20 år ska 

CSN sökas, såväl bidrags- som lånedel. Studiemedel, med undantag av extra 

tillägg, ska reducera biståndet. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
SFI - svenska för invandrare 

 

Regeringen föreslår att det i Socialtjänstlagen införs ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i     

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola (s k 

språkplikt). Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 

  Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021. 

SFI, svenska för invandrare, är en kurs för invandrare och flyktingar som 

ska lära sig grunderna i svenska språket. Målsättningen är att ge eleverna 

muntliga och skriftliga färdigheter för fortsatta studier i svenska som andra 

språk eller deltagande i arbetsmarknadsutbildning. Placering i kurser görs 

med hänsyn till studiebakgrund och kunskaper i det svenska språket. Delar 

av SFI-kursen kan kombineras med andra ämnen, yrkesorienterande 

moment eller med praktikarbete. Efter avslutad kurs ges betyg alternativt 

intyg. Kurslitteraturen för SFI är gratis, vissa undantag kan ske t ex för 

lexikon. 

 
Kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma in på arbetsmark- 

naden. För den som läser SFI och uppbär försörjningsstöd innebär det krav 

på kontinuerlig närvaro samt att studierna bedrivs på heltid (15 tim/vecka). 

Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till 

bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 

arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex inskrivna på 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-
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SFI, vid tillfällig och kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga 

kostnader samt hyran, som sammanräknas och delas med 1/20 per 

frånvarodag. 

Vid upprepad ogiltig frånvaro eller längre frånvaroperiod kan 

försörjningsstödet helt avslås. 

 
Personer som deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare bör 

kunna få kompletterande försörjningsstöd. I första hand bör dock behovet, då 

det är möjligt, tillgodoses genom deltidssysselsättning. Krav på hel- 

tidsarbete samtidigt som studierna bedrivs bör normalt inte ställas. 

(Allmänna råd 2013:1, sid. 19.) Tänk på att bistånd kan utgå under studier på 

A t o m D-nivå. Det är SFI tillsammans med socialnämnden och 

arbetsförmedlingen som avgör om den enskilde ska läsa D-nivå. I de fall 

den enskilde erhåller ett arbete ska studierna avbrytas. Om utbildningen ger 

möjlighet till studiemedel ska den studerande söka bidragsdelen. 

Invandrare som utan godtagbara skäl avbryter grundutbildning i svenska och 

flyttar till annan ort utan att först försäkra sig om att ha en försörjning eller 

möjlighet till fortsatt svenskundervisning är inte berättigade till bistånd 

annat än för att avvärja en nödsituation. 
 
Vuxenutbildning 
Ekonomiskt bistånd beviljas i normalfallet inte vid studier på grundskole- 

eller gymnasienivå för vuxna. I särskilda fall kan undantag göras om den 

sökande inte har realistiska möjligheter att få ett arbete utan grundskole- 

eller gymnasiestudier. Om studier på grundskole- eller gymnasienivå 

godkänns av socialtjänsten måste den studerande utnyttja möjligheten till 

studiemedel, både bidrags- och lånedel. Därefter kan kompletterande 

ekonomiskt bistånd beviljas. Bedömningen bör ske i samverkan med 

Arbetsförmedlingen.  

Fler får nu studera med aktivitetsstöd under max 12 månader .  

Se även studiestartsstöd, sid 42. 

 
Kostnaden för studielitteratur enligt litteraturlista är en godtagbar utgift 

under förutsättning att studier godkänts. 

 
De regler som gäller för studerande vid SFI ska även tillämpas vid studier på 

Vuxenutbildningen. Detta innebär krav på kontinuerlig närvaro som för- 

utsättning för bistånd. Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Endast 

i undantagsfall bör försörjningsstödet helt vägras. Vid bedömning av rätt till 

bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 

arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen vid tillfällig och 

kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, 

som sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. Vid upprepad 

ogiltig frånvaro eller längre frånvaroperiod kan försörjningsstödet helt avslås. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
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Gymnasiestudier vid synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Högskolestudier 
Att studera på högskolenivå betraktas som vidareutbildning och ekonomiskt 

bistånd beviljas i princip aldrig vid högskolestudier. 

Undantag kan ske, se sid 43 ff. 

Fler får nu studera med aktivitetsstöd under max 12 månader.  

 
Delegat: vid högskolestudier upp till en termin - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

KSO - vid högskolestudier mer än en termin. 
 
Ungdomar som bor i föräldrahemmet 
Ungdomar som har fyllt 15 år har rätt att själva söka bistånd. En ansökan från 

en underårig måste utredas och prövas. Om den unge motsätter sig att kontakt 

tas med föräldrarna/vårdnadshavarna kan det leda till att bistånd inte kan 

beviljas på grund av bristfällig utredning. För ungdomar under 18 år 

(21 år om de studerar på gymnasienivå) är föräldrarna underhållsskyldiga 

enligt föräldrabalken 7 kap. 1 §. 

 
När den unge fyller 18 år ska egen personakt läggas upp, såvida inte den 

unge studerar och innefattas i familjens försörjningsstöd, och för dessa 

ungdomar betalas biståndet ut i förälderns personakt. 

 

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), 2020, slår fast att ett 

vuxet barn som bor hemma, och när föräldrarnas underhållsskyldighet har 

upphört, ska stå för sin del av boendekostnaden. Detta innebär att 

förälderns bistånd inte täcker barnets del av boendekostnaden och att det 

kvarboende vuxna barnet ansvarar för sin del av utgifterna. 

 (HFD 6172-19) 

 

Riktlinjerna för bistånd till arbetslösa ska iakttas innan bistånd beviljas 

ungdomar som inte studerar. Ensamstående ungdomar under 25 år ska i 

första hand hänvisas till små billiga lägenheter. För denna grupp tillämpas 

lägre nivåer för bostadskostnad. Socialnämnden stöttar i regel inte 

ungdomar till eget boende innan de fyllt 21 år. Undantag kan göras om det 

finns särskilda medicinska eller sociala skäl. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Ungdomar som inte bor i föräldrahemmet 
För ungdomar under 18 år (21 år om de studerar vid grundskola, gymna- 

sieskola eller jämförlig utbildning) är föräldrarna underhållsskyldiga enligt 

föräldrabalken 7 kap. 1 §. Underhållsskyldighet föreligger även om den unge 

flyttat hemifrån. Om den unge är under 18 år eller bedriver studier enligt 

ovan bör man diskutera möjligheterna för den unge att flytta hem om 

föräldrarna inte har förmåga att försörja den unge i eget boende och om inte 

särskilda skäl talar emot hemflyttning. 
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För gifta gymnasiestuderande ungdomar gäller i första hand makars 

underhållsskyldighet. Om maken/makan ej kan fullgöra sin underhålls- 

skyldighet träder föräldrarnas försörjningsskyldighet enligt Föräldrabalken 

in. Utgående underhållsstöd, barnbidrag, studiebidrag och ev. underhålls- 

bidrag ska komma den unge tillgodo. I de fall förmånerna inte täcker den 

unges behov är föräldrarna skyldiga att efter förmåga bistå den unge. 

 
Vid ansökan om bistånd ska man undersöka om sökanden får de social- 

försäkringsförmåner och studiestöd han har rätt till och, om dessa inte täcker 

behovet, utreda i vilken omfattning föräldrarna har förmåga att därutöver 

bidra till sökandens försörjning. Om den unge inte får barnbidraget, ev. 

underhållsstöd och ev. studiebidrag finns möjlighet att begära utbetalning 

till annan än vårdnadshavaren. Socialnämnden kan även medverka till att 

god man tillsätts. Om föräldrarna saknar förmåga att bidra till den unges 

försörjning utöver nämnda sociala förmåner och särskilda skäl talar mot en 

hemflyttning, kan bistånd beviljas. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Arbetskonflikt 
Den som är indragen i arbetskonflikt, vare sig den är laglig eller olaglig, har 

rätt till bistånd till sitt uppehälle om behovet inte kan tillgodoses på annat 

sätt. Bistånd som beviljas vid arbetskonflikt kan återkrävas (9 kap. 2 § Sol). 

Beslutet ska vara skriftligt, orsaken till återkravet anges och delges sökanden. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Egna företagare 
Bistånd bör inte utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera 

skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Vid särskilda skäl kan bistånd 

utgå en kortare period efter en restriktiv prövning. Detta kan t ex gälla när 

den sökande har s.k. ”starta eget bidrag”. 

 
Avser ansökan bidrag till sökandens livsföring kan ansökan avslås och 

sökanden hänvisas till att ta ut avtalsenlig lön eller ställa sig till arbets- 

marknadens förfogande. Sökandens möjligheter till att få en anställning 

måste sättas i relation till de inkomster som företaget ger. 

 
Kammarrätten i Göteborg (mål nr. 2308–1999) konstaterade att en sökande 

inte kan räkna med att få försörjningsstöd på grund av att företaget 

inledningsvis inte ger tillräckligt med vinst. Alternativet är starta eget- 

bidrag eller att ta ut avtalsenlig lön ur företaget. Obs. den enskilde ska 

uppmanas att ansluta sig till arbetslöshetskassa. 
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Delegat: vid undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Pensionärer 
Information om sjukförsäkringsförmåner finns på 

www.forsakringskassan.se. 

Information om pensionsförmåner finns på www.pensionsmyndigheten.se. 
 
Ålderspensionärer 
En pension kan komma från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten, 

dels från en arbetsgivare i form av tjänstepension. Den allmänna pensionen 

består av inkomstpension och premiepension. Man kan även ha en privat 

pension. De olika pensionerna läggs ihop och blir tillsammans den totala 

pensionen. Observera att t ex AFA, AGS, AMF kan utgå. Dessa ersättningar 

syns inte i våra kontrollsystem. 
 
Äldreförsörjningsstöd 
Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) gäller personer 65 år och äldre med låg eller 

ingen pension. Bostadskostnaden och ev. makes/sambos inkomster påverkar 

hur mycket man får i äldreförsörjningsstöd. Man måste vara bosatt i Sverige 

och/eller planerar att vistas här under minst ett år för att få stödet. 

Äldreförsörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå. 

 

 www.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html 
 

Aktivitets- och sjukersättning 
Aktivitetsersättning kan man få tidigast från och med juli månad det år man 

fyller 19 år och till och med 29 år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad 

till mellan ett och tre år i taget. 

 
Tänk på att ungdomar som på grund av funktionshinder inte har 

avslutat sin utbildning på grundskole- eller gymnasienivå har rätt till 

hel aktivivitetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. 

Elever i särskola kan söka aktivitetsersättning från och med 19 års 

ålder. 

 
Aktivitetsersättning kan kombineras med medverkan i olika aktiviteter. 

Tillkommer kostnader på grund av aktiviteterna svarar Försäkringskassan 

för dessa. 

 
Sjukersättning kan beviljas personer i åldern 19–64 år. Sjukersättning kan 

endast beviljas den som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan. 

Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning tas hänsyn till den för- 

säkrades förmåga att försörja sig själv. Beroende på i vilken grad arbets- 

förmågan är nedsatt kan man få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 

ersättning. Försäkringskassan har bedömt att den som har en partiell 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html
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aktivitets/sjukersättning har nedsatt arbetsförmåga. Detta innebär att 

personen i fråga i viss utsträckning kan försörja sig genom arbete. 

 
Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut antingen som en inkomst- 

relaterad ersättning eller som en garantiersättning. Garantiersättningen ger 

ett ekonomiskt grundskydd för den som inte haft några inkomster tidigare 

eller haft låga inkomster. Man har också möjlighet att få bostadstillägg. 
 
Bistånd i avvaktan på sökt socialförsäkringsförmån 
Bistånd som förskott på sökt förmån beviljas enligt 4 kap 1 § och kan bli 

aktuellt för den som sökt men ännu ej beviljats förmån i de fall sjukpenning 

eller annan inkomst inte täcker behoven. 

 
Socialnämndens rätt att få ersättning för utgivet bistånd regleras i 

Socialförsäkringsbalken. Framställan till Försäkringskassan görs på särskild 

blankett (FKF 3280). Sökanden ska informeras om att biståndet lämnas som 

förskott på den sökta förmånen. I den mån det går bör eftersträvas att 

klienten skriver under framställan, då går handläggningen snabbare på 

Försäkringskassan. Förskott på sökt förmån kan även utbetalas av 

Försäkringskassan om det finns sannolika skäl för att den enskilde har rätt till 

den sökta förmånen. Den som söker bistånd i avvaktan på sökt förmån ska 

anmodas att i första hand vända sig till Försäkringskassan. 
 
Dubbla hyror vid flyttning till särskilt boende 
Sektionschef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen 

och funktionshinder kan bevilja ekonomiskt bistånd under max. tre månader 

om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras dubbelhyra och 

därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av med 

avgiftshandläggaren). Se även sid. 64. 
 
Kriminalvård, rättspsykiatrisk vård 
Personer som är föremål för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård och har 

inkomster som överstiger fickpenningens storlek ska i första hand använda 

överskottet till att betala sin ev. hyra och elkostnad. 
 
Kriminalvård 
Intagen på kriminalvårdsanstalt som saknar inkomster och tillgångar kan få 

bistånd till sin bostadskostnad om strafftiden inte överstiger 6 månader och 

kostnaden i övrigt är skälig. Överstiger tiden fram till frigivning från anstalt 

6 månader bör sökanden uppmanas att försöka hyra ut sin lägenhet i andra 

hand alternativt säga upp den. Bistånd till bostadskostnaden utgår endast om 

särskilda skäl föreligger under den tid det tar att lösa frågan/uppsägnings- 

tiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med bistånd till 

kostnaden för magasinering under strafftiden om det finns särskilda skäl. 
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Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd 

för häktade personer. Om den häktade har en skälig bostad och i övrigt är 

biståndsberättigad kan bistånd utgå till kostnaden under häktningstiden. 

 

Fickpengar ska inte utgå till den som är anhållen, häktad eller avtjänar straff. Den som är intagen i  

anstalt och som arbetar, studerar eller deltar i annan ordnad sysselsättning tjänar   mellan 11 och 13 

kronor per time, vilket motsvarar 750 kronor varannan vecka. Pengarna ska räcka till utgifter vid 

permissioner samt inköp i kiosken. 

Det finns inget bidrag från Kriminalvården till de som släpps fria. Meningen är att man själv ska ha 

sparat ihop pengar för att kunna åka hem och klara sig under en tid. Har man inga pengar kan 

Kriminalvården betala till exempel en tågbiljett hem, men sen får den som suttit i fängelse – precis som 

alla andra i samhället – vända sig till socialtjänsten. 

Vård på rättspsykiatrisk klinik jämställs med sjukhusvård varför fickpengar 

kan utgå. Fickpengarna är avsedda att täcka de vanliga levnads- 

omkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, telefonkostnader, sjuk- 

vårdskostnader, läkemedel, akut tandvård, resor etc. Omfattande 

tandvårdskostnader prövas särskilt. Vårdkostnaden jämställs med kostnad 

för slutenvård på sjukhus. Vårdavgiften avser närmast att täcka kostnader för 

kost och logi och är därmed att hänföra till sådant försörjningsstöd som 

avses i socialtjänstlagen och bistånd kan utgå. För Västra Götalandsregionen 

finns högkostnadsskyddet även vid slutenvård, maximal kostnad per 

trettiodagarsperiod är 1 500 kronor.  

 
Fängelselagen innehåller bestämmelser som ger den intagne möjlighet till 

vistelse utanför anstalt för att underlätta en anpassning till samhället. Det 

kan t.ex. gälla studier, vistelse i familjehem eller institutionsvård för 

missbrukare. Lagen ger även möjlighet till s.k. frigivningspermission under 

vilken den intagne ska medverka aktivt i förberedelsearbetet inför sin 

frigivning. 

 
När vistelse utanför anstalt ingår i verkställighetstiden har kriminalvården 

fullt kostnadsansvar, vilket innebär att bistånd inte ska utgå. Vid permission 

svarar kriminalvården för resor till och från anstalten och bidrag till 

utrustning. Bistånd till andra ändamål (i regel uppehälle) kan utgå efter 

sedvanlig prövning. 
 
Kontraktsvård 
Kontraktsvård är ett alternativ till fängelsestraff. Målgrupp är personer som 

normalt skulle dömas till fängelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan 

relateras till missbruk av beroendeframkallande medel och som är villiga att 

underkasta sig vård och behandling enligt en särskild plan. Även andra 

omständigheter som påkallar vård och behandling kan utgöra grund för 

kontraktsvård. 

 
Under den tid klienten vistas på institution eller i familjevård, och 

Kriminalvården har kostnadsansvaret för behandlingen, står Kriminalvården 
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för fickpengar. Klientens behov av bistånd till uppehälle och hyra handläggs 

enligt normaliseringsprincipen och omfattas inte av Kriminalvårdens 

kostnadsansvar. Detta innebär att försörjningsstöd ska prövas när klienten ej 

vistas på institution eller i familjehem. Kriminalvårdens kostnadsansvar för 

behandingsinsatserna räknas fr.o.m. domsdagen, alternativt fr.o.m. det 

datum som behandlingen påbörjas t.o.m. dagen för tänkt villkorlig frigivning. 

I samband med en placering i institution eller familjevård kan 

Kriminalvården efter behovsprövning bekosta hel eller del av en för årstiden 

lämplig grundutrustning avseende kläder, skor, fritidsutrustning m.m. Vid 

institutions- eller familjevård svarar Kriminalvården även för kostnader för 

glasögon och tandvård. 

 
När en enskild placeras i enskilt hem eller på behandlingshem i samband 

med frigivning förutsätts kriminalvården ha samrått med hemkommunen 

och hemkommunen har i allmänhet också påtagit sig att svara för ev. 

kostnader. Under tiden socialtjänsten har kostnadsansvar för placeringen 

kan t ex fickpengar utgå. Vid ansökan om försörjningsstöd i samband med 

frigivning ska kontroll ske med respektive anstalt om sökandens 

inkomstförhållanden. Om sökanden haft lön eller annan ersättning under 

frigång ska dessa inkomster tas med vid beräkning av biståndsbehovet. 
 
Fotboja (Intensivövervakning, IÖV) 

 

Intensivövervakning innebär att den dömde avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja. Under tiden 

kan personen fortsätta sin huvudsakliga sysselsättning, till exempel arbete eller studier. 

Frivården ansvarar för kontroll av den dömde och som kontrollmedel används bland annat elektronisk 

övervakning. 

Enligt kammarrättsdom anses socialnämnden ha försörjningsansvar för 

personer med fotboja på samma sätt som för frivårdsklienter. Fotboja kan 

även beviljas under sista delen av verkställighet av straff i anstalt. Under 

denna tid har Kriminalvården ansvar för klientens försörjning. 

 
Delegat: fickpengar, vårdkostnad vid rättspsykiatrisk vård – 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 

bostadskostnad högst 6 mån - socialsekreterare, 1:e social- 

sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

bostadskostnad> 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings- 

chef AMA 
 

 

Missbruksvård 
Vårdtiden varierar vid olika former av missbruksvård. Om tillgång till egen 

bostad anses väsentlig ur rehabiliteringssynpunkt kan bidrag till bostads- 

kostnaden utgå även om vårdtiden överstiger 6 månader. Personer som är 

föremål för institutionsvård på grund av sitt missbruk kan ha rätt till 

sjukpenning enligt samma regler som gäller vid sjukhusvård. Kläder, annan 

erforderlig utrustning, akut tandvård, sjukvård, läkemedel hygienartiklar, 

fickpengar, telefonkostnader etc. ska bekostas av vårdtagaren. Omfattande 

tandvårdskostnader prövas särskilt. 
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Om vederbörande är 0-klassad eller har en låg sjukpenning kan 

kompletterande försörjningsstöd utgå till fickpengar. Observera att avtalen 

och vad som ingår i vårdkostnaden kan se olika ut. 

 
Vad som ingår i vårdavgiften vid vård på LVM-hem framgår av med- 

delandeblad från Statens institutionsstyrelse. 

 

Delegat: fickpengar, bostadskostnad max. 6 mån - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

bostadskostnad> 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 

Permission för barn och ungdomar placerade enligt SoL och LVU 
Föräldrar är skyldiga att ersätta kommunen för en del av kostnaden för 

placerade barn. Ofta får föräldrarna inte heller behålla barnbidraget. 

Försörjningsstöd kan utgå till föräldrar och andra nära anhöriga för de mer- 

kostnader som barnets permissioner till hemmet kan innebära om 

förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd är uppfyllda. 

Kontrollera med barnets handläggare vad som avtalats, vad som beviljas av 

enheten som ansvarar för placeringen samt vad som ingår i vårdkostnaden. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings- 

chef AMA 
 

Akuta situationer 
Det förekommer att personer som fått bistånd står utan pengar innan den 

period som hjälpen avsett löpt ut. För sökande som uppenbart inte använt 

försörjningsstödet till avsett ändamål eller om sökanden endast ska vistas en 

kortare tid i kommunen kan matnorm tillämpas. Vid upprepad 

överkonsumtion/missbruk kan det vara motiverat att dela upp hjälpen i 

mindre poster, lämna rekvisition eller ge möjlighet till måltider på 

servicehus. (Observera att besvärshänvisning även ska lämnas om hjälpen 

lämnas i annan form än sökanden önskat.) 

 
Vid risk för avstängning av fast telefon kopplad till trygghetslarm, risk för 

avstängning av el och/eller risk för vräkning av gamla, sjuka och 

barnfamiljer ska man i första hand försöka få anstånd med betalningen tills 

behörig delegat hinner behandla ärendet om skulden inte ligger inom 

ordinarie delegation. 

 
Delegat: matnorm vid överkonsumtion - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

skulder i akuta situationer max. 75 % av basbeloppet 

(35 475 kr 2020) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Bidrag till utländska medborgare 
Med den fria rörligheten inom EU/EES avses främst rätten för arbetstagare 

att ta anställning och arbete i ett annat land, men rätten gäller även 

studerande, pensionärer och andra icke yrkesverksamma personer. Den fria 

rörligheten gäller även vissa anhöriga till medborgare från ovan nämnda 

länder som ges möjlighet till vistelse och bosättning i ett annat EU/EES- 

land. En anhörig har dock ingen självständig rätt till fri rörlighet. De 

anhöriga som kan komma i fråga är: 

 

 make eller maka, 

 registrerad partner, 

 barn under 21 år, 

 barn över 21 som är ekonomiskt beroende av föräldrarna, och 

 föräldrar som är ekonomiskt beroende. 

 
Undantagsvis kan rätten till bosättning och vistelse även gälla andra 

anhöriga om de är beroende av den aktuella medborgaren och ingick i 

dennes hushåll i ursprungslandet. Någon motsvarande rätt som för 

make/maka tillkommer inte en sambo. 

 
Efter inresan har en medborgare rätt till tre månaders vistelse i landet utan 

uppehållstillstånd (UT) och har också rätt att ansöka om UT efter inresan. 

Ett beslut om UT fattas så snart som möjligt och senast sex månader efter 

den dag då ansökan lämnades in. Längden på UT kan variera beroende på 

om personen är arbetstagare, pensionär, studerande etc. samt på hur lång 

vistelsen är tänkt att vara. En anhörig ges tillstånd i samma omfattning som 

medborgaren till vilken han eller hon har anknytning. 

 
Huvudregeln är att en EU/EES-medborgare som fått ett UT då också har rätt 

till samma sociala förmåner som landets medborgare. Socialtjänstlagens 

regler om kommunens yttersta ansvar och den enskildes rätt till bistånd 

följer som en konsekvens av vistelsebegreppet. Vid dessa situationer ska 

socialnämnden på samma sätt som för svenskar göra en bedömning av 

biståndsbehovet. 

 

Personer som vistats i Sverige mindre än tre månader 
Personer från EU/EES-länder och deras anhöriga har rätt att vistas i Sverige 

i tre månader utan UT som t.ex. turister, studerande eller arbetssökande utan 

uppehållstillstånd i upp till tre månader. Dessa personer ska klara sin 

försörjning och inte ligga värdlandet till last. Den enskilde har alltid rätt att 

göra en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen varvid en individuell 

behovsprövning görs utifrån kommunens yttersta ansvar. Det yttersta 

ansvaret kan på sin höjd ge den enskilde matpengar samt en biljett hem om 

detta inte kan bekostas på annat sätt, exempelvis genom aktuell ambassad. 

Avslag kan vara aktuellt exempelvis om personen har för avsikt att stanna 

kvar i landet, men inte är aktivt arbetssökande. 
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Personer vistats i Sverige mer än tre månader – uppehållsrätt 
Efter tre månaders vistelse i Sverige har EU/EES-medborgare fortsatt 

uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om denne har arbete, är egen företagare 

eller aktivt söker jobb. En enskild har också fortsatt uppehållsrätt vid studier 

vid en etablerad utbildningsinstitution eller för att bara vistas i landet. Detta 

är under förutsättning att den enskilde har tillräckliga resurser för att 

försörja sig och sina familjemedlemmar samt att denne och dennes familj 

har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. En familjemedlem 

till en EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige har också 

uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU/EES-medborgare och deras 

familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. 

 

Registreringsplikt för uppehållsrätt 
Registreringsplikten för uppehållsrätt är avskaffad. Det är respektive myndighet, t.ex. vi, som bedömer 

om personen i fråga har uppehållsrätt.  

När rätten att vistas i Sverige har upphört 
Den som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har 

uppehållstillstånd har inte rätt att vistas i Sverige och ska därför lämna 

landet. 

 
Personer med UT 
Personer som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är 

arbetstagare eller aktivt söker arbete har samma rättigheter som svenska 

medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd. För exempelvis studerande, 

utflyttade pensionärer (som flyttar till ett annat land först efter 

pensioneringen) och andra icke yrkesverksamma personer är grund- 

läggande förutsättningar för uppehållstillstånd att de har en heltäckande 

sjukförsäkring som gäller i Sverige, samt att de kan visa att de har 

tillräckliga resurser för att själva klara sin försörjning. Har UT beviljats ska 

dock även dessa personers eventuella behov av bistånd bedömas på samma 

sätt som om de vore svenska medborgare. Någon möjlighet för 

socialnämnden att utan den enskildes samtycke informera Migrationsverket 

att en person inte klarar sin försörjning finns inte. 

 

Nordiska medborgare 
Nordiska medborgare behöver inte uppehållstillstånd för att vistas i Sverige 

och EG-rättens regler om den fria rörligheten innebär ingen inskränkning av 

den nordiska överenskommelsen. En ansökan om ekonomiskt bistånd från 

en nordisk medborgare ska prövas på samma sätt som en ansökan från en 

svensk medborgare. Det betyder att nordiska medborgare kan beviljas 

ekonomiskt bistånd om de sedvanliga kriterierna för rätt till ekonomiskt 

bistånd är uppfyllda. 
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Utländska medborgare med permanent eller tidsbegränsat 

uppehållstillstånd 
Ansökningar om ekonomiskt bistånd från personer med permanent eller 

tidsbegränsat uppehållstillstånd ska behandlas på samma sätt som 

ansökningar från svenska medborgare. Detta oavsett orsaken till 

uppehållstillståndet. 
 

Etableringsersättning 

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan 

kommuner, regioner och flera olika myndigheter. 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska   

arbetsmarknaden och i det svenska samhället.  

Etableringsplanen är avskaffad och den nyanlände ingår numera i ett etableringsprogram hos 

Arbetsförmedlingen. Lagen om etableringsersättning omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20–64 år). 

Lagen omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från att 

personen med anknytning till togs emot i en kommun.  

Etableringsersättning utgår vid aktivt deltagande i  

etableringsprogrammet. Försäkringskassan både beslutar om och betalar ut 

etableringsersättning. Kommunens roll är bland annat att ansvara för 

samhällsorientering och utbildning i svenska för invandrare (SFI) i 

samverkan med arbetsförmedlingen. 

 

Etableringsärenden som ej omfattas av etableringsprogrammet, eller ej följer  

programmet, har I regel ej rätt till bistånd. Undantaget är s.k. ”glappare”, de 

som befinner sig i det s.k. glappet som kan uppstå mellan 

etableringsprogrammet och första utbetalningen från Försäkringskassan. 
 
Personer med status som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i 

ett EU/EES-land beviljas ekonomiskt bistånd 
En ansökan från en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett EU/EES- 

land som har uppehållstillstånd i Sverige ska behandlas på samma sätt som 

ansökningar om ekonomiskt bistånd från svenska medborgare samt andra 

personer med uppehålls-tillstånd. Detta gäller även personer som haft status 

som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett annat EU/EES-land än 

Sverige och efter fem års uppehållstillstånd i Sverige fått status som varaktigt 

bosatt tredjelandsmedborgare i Sverige. 

 

Asylsökande och andra utländska medborgare som ansöker om UT 
Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till asylsökande som omfattas av Lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA. Vissa andra 

utländska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd kan komma i 

fråga för ekonomiskt bistånd. Det handlar i huvudsak om personer som 

beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som löpt ut, men som dessförinnan 

hade lagakraftvunna avlägsnandebeslut som inte upphävdes när de beviljades 

tidsbegränsat uppehållstillstånd, och dels anknytningssökande, 

det vill säga personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd som 

anknytning till en i Sverige bosatt person. Ansökningar om ekonomiskt 

bistånd från dessa kategorier av utländska medborgare bör behandlas på 
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samma sätt som för personer med svenskt medborgarskap. Bistånd kan 

beviljas om de sedvanliga kriterierna är uppfyllda. 
 
”Papperslösa” 
Personer som uppehåller sig i Sverige illegalt, s.k. papperslösa bör endast 

beviljas ekonomiskt bistånd om det finns en akut nödsituation. 

Socialnämnden har inte längre har underrättelseskyldighet till 

polismyndigheten när den kommer i kontakt med en papperslös. Däremot är 

socialnämnden fortfarande skyldig att på begäran från en polismyndighet, 

Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol, 

Migrationsöverdomstolen eller regeringen lämna ut uppgifter om en 

papperslös om de behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd 

eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning 

(Utlänningslagen 17 kap 1 §).” 

 

Det finns två olika kategorier av papperslösa som utifrån bedömningen av ekonomiskt bistånd ska 

behandlas olika. 

Papperslösa (s.57). Det framkommer inte av texten att det finns två olika kategorier av papperslösa som 

utifrån bedömningen av ekonomiskt bistånd ska behandlas olika. 

A) De som fortfarande omfattas av personkretsen/regelverket för lagen om mottagande av asylsökande 

med flera (LMA) men som inte längre får någon LMA-ersättning . 

En dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) 2017:33 säger att personer som inte har rätt till 

bistånd enligt LMA fortfarande omfattas av LMA:s personkrets/regelverk. Det betyder att sådana 

personer inte har rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL ens i en akut nödsituation. Kommunen får dock 

bevilja bistånd enligt 4 kap 2 § SoL.  

B)Personer som saknar tillstånd att vistas i landet men som inte omfattas av personkretsen/regelverket 

för LMA, t.ex. EES-medborgare som saknar uppehållsrätt, men det finns även andra.  

Kategori B har endast rätt till bistånd i en akut nödsituation, se HFD-dom 2014:37, men det är då ett 

vanligt 4 kap 1 § SoL-beslut.  

Det finns dock två undantag från den regeln för kategori B. Av HFD 2014:37 framkommer att eftersom 

det i det fallet hade gått mycket lång tid utan att utvisningsbeslutet hade kunnat verkställas fanns inte 

heller förutsättningar för nämnden att utge bistånd endast för att täcka personens akuta behov. Alltså 

skulle full norm beviljas. I det fallet hade det gått nio år och tre månader mellan att domen om 

utvisning skulle verkställas och att personen sökte bistånd enligt full norm. Samma dom säger att 

kommunen ej får ställa som krav att personen ifråga medverkar till sin utvisning för att bistånd ska 

kunna beviljas.  

Det andra undantaget gäller personer som genomgår rättspsykiatrisk vård, se HFD 2018:39. De har rätt 

till fullt bistånd. Det gäller både vid rättspsykiatrisk slutenvård och öppenvård. 
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Krav på planering, utifrån rätten till ekonomiskt bistånd, för 

anhöriginvandrare (ej ”etableringsärenden”) med UT som flyttar till 

en anknytningsperson 
När ansökan prövas är det viktigt att bedöma om anhöriginvandraren hade 

ekonomiska möjligheter att spara till sitt kommande uppehälle i Sverige. 

Det går inte generellt att avslå en ansökan med motiveringen att 

anhöriginvandraren borde ha planerat för sin kommande försörjning från sitt 

hemland. Däremot bör ansökan avslås i upp till två månader i fall personen 

som flyttar till Sverige skulle haft ekonomiskt utrymme att spara till sitt 

kommande uppehälle i Sverige och inte gjort det. I fall personen inte haft 

ekonomisk möjlighet att spara, men väl i Sverige inte omedelbart gör det 

den ska för att påskynda sina möjligheter att bli självförsörjande, bör ansökan 

avslås en månad efter ankomsten. I ovanstående fall bör ansökningarna också 

avslås för den partner som redan befinner sig i Sverige, även om denne för 

egen del medverkar till sin försörjning. 

Barnperspektivet ska beaktas. När anknytningspersonen som redan bor i 

Uddevalla, blir förenad med ett barn som anknytningspersonen är förälder 

och/eller vårdnadshavare till, ska inga krav på planering av barnets flytt 

ställas. Ifall barnet reser tillsammans med en annan förälder/ 

vårdnadshavare, som också ska förenas med anknytningspersonen, ställs 

inte heller några krav på planering på denna person. 

 
När ett barn flyttar till Sverige tillsammans med sin förälder/ vårdnadshavare, 

för att förenas med en anknytningsperson som inte är förälder/vårdnadshavare 

till barnet, kan krav på planering ställas. Ifall barnet sedan tidigare haft en 

nära relation till anknytningspersonen, trots att anknytningspersonen inte är 

förälder/vårdnadshavare till barnet, kan det emellertid vara skäl för att inte 

ställa krav på planering i samband med flytten. 

 

Utlandsvistelser för personer som ska medverka till att bli 

självförsörjande 
Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte bör beviljas i dessa fall.  

 
Utlandsvistelser för personer som har permanent helt nedsatt 

arbetsförmåga 
De personer som avses är personer som på grund av helt nedsatt 

arbetsförmåga beviljats hel sjukersättning, men där den beviljade summan 

inte är tillräcklig för att garantera en skälig levnadsnivå, samt personer där 

Försäkringskassan bedömt arbetsförmågan som helt nedsatt men där ingen 

sjukersättning kan beviljas på grund av bristande bosättningstid i Sverige. 

Socialnämndens ansvar för dessa personer upphör inte vid en vistelse 

utanför kommunen en kortare eller längre tid. Det som avgör ifall bistånd 

bör beviljas är huruvida personen, trots vistelsen utanför kommunen, 

fortfarande är att betrakta som bosatt i kommunen. Personer som är bosatta i 

Uddevalla, och som har för avsikt att återvända till Uddevalla efter 

utlandsvistelsen, bör ha rätt till bibehållet ekonomiskt bistånd under maximalt 

en månad vid en utlandsvistelse. 
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I fall personen i fråga återkommande skulle vilja vistas i utlandet under en 

längre period med bibehållet ekonomiskt bistånd, och sedan återkomma till 

Uddevalla, får en individuell bedömning göras om bistånd även kan beviljas 

under den nya utlandsvistelsen. För att nytt bistånd ska komma i fråga, bör 

minst ett år ha passerat sedan hemkomsten från den förra utlandsvistelsen. 

 

Kostnad för pass och annan resehandling 
Bistånd bör beviljas när det handlar om en barnfamilj som ska återförenas i 

Sverige, och där familjemedlemmarna behöver pass eller annan 

resehandling för att resa in i landet. Vid en ansökan om förlängning av 

uppehållstillstånd kräver Migrationsverket också att den sökande kan 

uppvisa pass eller annan resehandling. Om socialnämnden har beslutat att 

bevilja bistånd till kostnaden för ansökningsavgiften för uppehållstillståndet 

kan bistånd också beviljas till kostnaden för pass eller annan resehandling. I 

övriga fall bör ansökan avslås då det generellt inte kan anses ingå i skälig 

levnadsnivå att inneha ett pass eller annan resehandling. 
 
Avgift för ansökan om svenskt medborgarskap 
Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till avgiften för ansökan om svenskt 

medborgarskap. 

 

Avgift för ansökan om uppehållstillstånd 
Bistånd bör beviljas ifall ärendet på något sätt rör barn, bistånd bör inte 

beviljas ifall ärendet inte berör barn. Detta gäller både vid första ansökan 

och vid eventuell förlängning av ansökan. Om ärendet berör barn bör 

bistånd också beviljas till avgiften för barnets förälder/vårdnadshavare ifall 

ansökningarna har samband med varandra. 
 

Försörjningsstöd - 4 kap. §1 SoL 
 
Försörjningsstöd - riksnormen 
Kommunen tillämpar riksnormen för att täcka skäliga kostnader för 

livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift (4 kap. 3 § p. 1 SoL). 
 
Specialkost 
Höga merkostnader för specialkost kan i vissa fall berättiga 

merkostnadsersättning från Försäkringskassan. Barn och ungdomar under 

16 år som lider av vissa sjukdomar kan få s.k. livsmedelsanvisning (av 

läkare förskrivna livsmedel) som täcker vissa kostnader. 
 
Bistånd till specialkost 
Vid behov av specialkost kan merkostnader uppstå. Bistånd kan utgå för att 

täcka merkostnaden när den inte täcks av andra förmåner. Dietist eller 

behandlande läkare kan svara för vad som gäller i det enskilda fallet och 

läkarintyg krävs. Kost för diabetiker medför i normalfallet inga merkostnader. 

Merkostnaden för komjölksproteinfri kost kan variera mycket och det krävs 

en individuell bedömning av hur mjölkprodukter kan ersättas och därefter får 

en särskild beräkning göras. 
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Glutenfri 

Barn 2-9 år 100 kr 

Vuxna 160 kr 

 
För barn fr.o.m. 10 år gäller samma kostbidrag som för vuxna. Vid längre 

bidragsbehov kan konsumentverkets beräkningar tjäna som vägledning och 

en individuell bedömning får göras i varje enskilt fall. 

 
Laktosfri kost berättigar inte till extra bistånd då det inte ger några större 

merkostnader. Behov av specialkost som medför merkostnader ska styrkas 

av intyg från läkare eller dietist. 

 
Mer information om merkostnader finns på Konsumentverkets hemsida. 

 
Delegat: max 30 % av basbeloppet per år (1 190 kr/mån 2021) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

  därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Försörjningsstöd - tilläggsbelopp till riksnormen 
I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbets- 

löshetskassa (4 kap. 3 § p. 2 SoL). Vad som ska anses som skäligt prövas 

individuellt. Vad en låginkomsttagare normalt har råd med och kost- 

nadsläget i kommunen kan tjäna som riktmärke. 
 
Bostadskostnad 

 
Depositionsavgift/hyresgaranti 
Depositionsavgift/hyresgaranti vid tecknade av hyreskontrakt beviljas om 

synnerliga skäl föreligger och det är den sökandes enda möjlighet att 

få/behålla ett boende och alla andra möjligheter är uttömda. Kostnaden 

beviljas mot återkrav mot hyresvärden. 

 
Delegat: enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Kort- och långvarigt bidragsbehov 
Vid ett kortvarigt bidragsbehov bör normalt den faktiska boendekostnaden 

betraktas som skälig. Med ett kortvarigt bidragsbehov avses en period om 

cirka fyra sammanhängande månader. Tidsfristen kan förlängas om det 

föreligger särskilda skäl. Medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. 
 
Skäliga och faktiska boendekostnader 
En prövning om kostnaden är skälig ska alltid göras. Vid bedömningen utgår 

man från vad en låginkomsttagare normalt har råd med och kost- nadsläget i 

allmännyttans bostadsbestånd i kommunen. Det är rimligt att ställa krav på 

byte av bostad om kostnaden är för hög i förhållande till vad som är skäligt 

för det aktuella hushållet och behovet av bistånd beräknas bli långvarigt. 

Representerar bostaden ett ekonomiskt värde, t.ex. egen villa eller 

bostadsrätt, och biståndsbehovet förefaller att bli långvarigt bör detta också 

utgöra ett skäl för byte av bostad. 
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Socialnämnden ska medverka till bostadsbyte om sökanden har svårigheter 

att få annan bostad. De krav som ställs på att den sökande ska flytta till en 

billigare bostad måste utgå från en individuell bedömning och ske med 

hänsynstagande till de sociala konsekvenser som kan uppstå för hushållet, 

framförallt när det gäller barnfamiljer. 

 
Förutsättningen för krav på flyttning eller reduktion för bostadskostnaderna 

är att det finns faktiska möjligheter för sökanden att få en annan bostad som 

uppfyller skäliga krav samt att oskäliga sociala konsekvenser inte uppstår. 

Den enskilde måste dessutom få skälig tid för att byta eller avyttra bostaden. 

Om det är svårt att sälja bostaden på grund av bostadsmarknaden på orten 

eller andra omständigheter som den enskilde inte kan råda över ska detta 

vägas in i helhetsbedömningen av rätten till bistånd. 

 
Om biståndstagaren anser sig behöva byta bostad under pågående bidragstid 

och detta medför högre kostnader för boendet eller ökade 

levnadsomkostnader i övrigt för hushållet ska socialnämnden informeras 

och lämna sitt samtycke då detta kan påverka rätten till bistånd. 

Kan det anses rimligt att den bidragssökande flyttar till en billigare bostad, 

men inte gör det, kan biståndet för boendekostnader fastställas till ett skäligt 

belopp helt utan beaktande av den faktiska kostnaden. 

 
Den biståndsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostads- 

kostnader. En individuell prövning ska alltid göras. Såväl kostnaden som 

storleken på bostaden ska anses skälig i förhållande till hushållets storlek. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % 

- handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

avvikelse från riktlinjerna med högst 50 %, förlängning av faktisk 

hyreskostnad högst 3 månader - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA 

förlängning av faktisk hyreskostnad mer än 6 månader – KSO 
 
Skäligt rådrum för bostadsbyte 

I flera KR-domar anses det att fyra månader ett skäligt rådrum, vilket kan vara ett riktmärke. 

Nybesök ska alltid informeras om gällande normer för bostadskostnad. Om 

behovet av försörjningsstöd bedöms bli långvarigt och den individuella 

prövningen visar att sökandens boendekostnad är oskälig är det rimligt att 

ställa krav på åtgärder för att minska bostadskostnaden. Sökanden måste få 

tid på sig att agera. Boendekostnaden kan godkännas under en 

övergångsperiod så att den enskilde ges skälig tid att förändra sin 

boendekostnad. Förutsättningen är att den enskilde är aktiv i sitt bostads- 

sökande på hela bostadsmarknaden och accepterar lägre standard, byte av 

område eller kommun om det ej påverkar den sociala situationen. Avseende 

frekvens på bostadssökande, se dom från KR Göteborg målnr. 2152-19. 

Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

 
Har sökanden en exceptionellt hög boendekostnad t.ex. hotellboende kan  
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socialnämnden föreslå en temporär lösning med godtagbar standard i 

avvaktan på en permanent lösning innan tiden för skäligt rådrum löpt ut. 

 
Om sökanden fått information och överklagningsbart beslut lämnats 

avseende tiden för skäligt rådrum för att byta sin bostad eller på annat sätt 

minska sin boendekostnad till en rimlig nivå men väljer att behålla sitt 

dyrare boende, beviljas boendekostnad enligt gällande genomsnittshyra. 
 

Särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde 
Byte av bostad eller bostadsområde bör inte tvingas fram i bl.a. följande 

fall: 

 Då det finns risk för att en flyttning åstadkommer negativa sociala 

konsekvenser. Det kan gälla barnfamiljer som genom en flyttning 

skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skolgång och ett socialt 

nätverk, en särskild prövning får göras i varje enskilt fall. Det kan 

också gälla ensamstående vuxna med ett särskilt stort behov av kon- 

tinuitet i det sociala nätverk eller i den fysiska miljö som hänger 

samman med det nuvarande boendet, t.ex. personer med 

funktionshinder eller sociala problem och äldre med sviktande hälsa. 

 Då bostaden är specialanpassad efter den enskildes funktionshinder 

och det skulle medföra betydande kostnader att specialanpassa ny 

bostad. 

 Då den sökande har begränsade möjligheter att bli godkänd som 

hyresgäst. 
 
Byte till dyrare bostad 
Om någon som kontinuerligt uppbär försörjningsstöd vill byta bostad och 

detta medför högre kostnader för boendet och/eller ökade levnads- 

omkostnader i övrigt ska socialnämnden informeras och lämna sitt sam- 

tycke. En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet ska alltid 

göras. Bistånd för en högre boendekostnad bör beviljas om hushålls- 

medlemmarna genom att bo kvar inte är tillförsäkrade en skälig levnadsnivå. 

Det kan t.ex. gälla i följande situationer: 

 Då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl som styrker 

behovet av flyttning. 

 Då bostaden inte uppfyller en skälig boendestandard med hänsyn till 

fysisk miljö och utrustning eller på grund av betydande trångboddhet. 

Med betydande trångboddhet avses i detta sammanhang att fler än två 

personer måste dela rum (kök och vardagsrum oräknade). 

 Då en ung vuxen genom att bo kvar i föräldrahemmet förhindras att 

leva ett normalt vuxenliv och att bli självständig. Det kan t.ex. gälla 

den som av utrymmesskäl är tvungen att dela rum med syskon som 

är avsevärt yngre eller om den unge själv får barn. 
 
Stamrenovering 
När hyresvärden genomför stamrenovering genererar i regel detta en högre 

hyresnivå. Utifrån detta ska en bedömning göras om krav om bostadsbyte 

ska ställas. Detta ska göras med utgångspunkt av den nya hyreskostnaden 

samt biståndsbehovets varaktighet. Barnperspektiv samt sociala 

konsekvenser ska beaktas. Skäligt rådrum för bostadsbyte är cirka sex 

månader. 
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Lägenhetsstorlek 
Vägledande norm för bostadsstorlek: 

Ensamstående: 1–2 rum + kök 

Sammanboende: 2 rum + kök 

Sammanboende med barn*: 1 rum per person + kök 

Ensamstående med barn*: 1 rum per person, vardagsrum oräknat + kök. 

 
* Två barn under 10 år räknas som ett barn. 

Avsteg kan dock göras om kostnaden ligger inom de ramar som gäller för 

respektive familjestorlek. 

 
När socialnämnden medverkar vid bostadsanskaffning gäller utrymmes- 

standarden 1 rum och kök för ensamstående. För personer som varaktigt står 

utanför arbetslivet dvs. förtids- och ålderspensionärer kan 2 rum och kök 

accepteras. För ensamstående förälder med ett barn under 6 år gäller 2 rum 

och kök, i övrigt enligt ovan. Det är ytterst kostnaden som avgör om bostaden 

kan accepteras. 
 
Umgängesbarn 
Vid bedömning av skälig boendekostnad bör hänsyn tas till ett barns behov 

av utrymme då den som uppbär försörjningsstöd enbart har barnet hos sig 

under umgängestid. Viss vägledning kan hämtas från de maxgränser som 

gäller för bidragsgrundande bostadsyta vid beräkningen av bostadsbidrag. 

Ett till två umgängesbarn påverkar inte storleken på godkänd boendekostnad. 

Vid fler än två umgängesbarn får en individuell bedömning göras. 
 
Norm för bostadskostnader 
Kommunen tillämpar sedan 2002-01-01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter 

om förmåner till totalförsvarspliktiga (normer för bostadskostnader, 

genomsnittskostnad, i kommuner med färre än 75 000 inv.). Normerna anses 

motsvara en skälig boendekostnad. Vid nyansökan godtas den faktiska 

bostadskostnaden i normalfallet i cirka fyra månader. 

 
Vägledande norm för bostadskostnad: 

1-2 vuxna 5 275 kr/månad 

1-2 vuxna + 1 barn 6 600 kr/månad 

1-2 vuxna + 2 barn 8 225 kr/månad 
Uppgifterna avser år 2021 

 
För varje ytterligare barn kan högsta godtagbara kostnad ökas med 1 625 kr. 

Beloppen avser kostnad före avdrag för bostadsbidrag. Kostnaden för 

uppvärmning är inkluderad. Hushållsel och bilplats/garage ingår ej. 

För ungdomar under 25 år tillämpas lägre nivåer för bostadskostnad. 

Ungdomar under 21år stöttas i normalfallet inte i ekonomiskt hänseende till 

eget boende. 
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Extra utrustning, bilplats, medlemskap i hyresgästförening 
Vissa fastighetsägare erbjuder tillval till standardutrustningen som inglasad 

balkong, diskmaskin, tvättmaskin etc. Även om tillvalet ligger inom 

kostnadsramen accepteras kostnadsökningen endast om det föreligger ett 

behov av standardökning. Kostnaden för utrustning som installerats innan 

biståndsbehovet uppstått och där hyresgästen inte har möjlighet att avstå 

från utrustningen accepteras förutsatt att nivån ligger inom riktlinjerna. 

 
Kostnader för bilplats beviljas endast om den är obligatorisk eller om det 

föreligger behov av bil. Avgift till hyresgästföreningen ska inte räknas med i 

hyreskostnaden.  
 
Bostadsrätt 
När den faktiska boendekostnaden för en bostadsrätt fastställs bör hänsyn 

tas till nettokostnaden för ränteutgifter,  och månadsavgift, dock ej 

amorteringar på lån för bostaden. Se SOSFS 2013:1 sid. 7. Se även nästa 

sida. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Dubbla hyror 

Dubbelhyror beviljas normal sett inte. 

Om byte av bostad föranleds av starka medicinska, sociala eller ekonomiska 

skäl kan kostnaden för dubbla hyror beaktas. Vid dubbla hyror vid flytt till 

särskilt boende/bostad med särskild service ska den sökande hänvisas till  

sektion vuxen och funktionshinder för jämkning. 
 
Egen fastighet, bostadsrätt och andelslägenhet 
Vad som sagts om oskäligt stora och dyra bostäder gäller även när bostaden 

utgörs av egen fastighet, bostadsrätt eller andelslägenhet. Rätt till 

försörjningsstöd innebär inte ett skydd mot ekonomisk förlust vid ev. 

försäljning. Vid bedömning av biståndsbehovet utgår man från att bostaden 

är en realiserbar tillgång som, om den säljs, kan undanröja biståndsbehovet. I 

varje enskilt fall får en helhetsbedömning göras där man värderar såväl 

ekonomiska som sociala konsekvenser av en försäljning som: 

 biståndsbehovets längd 

 familjestorlek 

 förankring i bostadsområdet och risk för anpassningssvårigheter vid 

byte av bostad 

 kostnad för alternativt boende i relation till bostadskostnad i den 

egna fastigheten 

 storleken på det kapital som bedöms bundet i den egna fastigheten 

 underhålls- och reparationskostnader på sikt. 
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Sökanden måste också få skälig tid på sig (riktvärde 4-6 månader) att sälja  

bostaden eller finna andra utvägar. Om bostaden har ett mervärde utöver lån 

på fastigheten ska biståndet beviljas mot återkrav. 

 
Vid prövning av bistånd till boende i egen fastighet/bostadsrätt ska följande 

uppgifter redovisas: 

 inköpsår och pris (om inte köpet ligger många år tillbaka) 

 taxeringsvärde 

 samtliga lån var för sig med uppgift om långivare, skuld, årlig ränta, 

årlig amortering samt tidpunkt för betalningar 

 uppvärmningskostnad och övriga driftskostnader (hushållsel, vatten, 

renhållning, försäkring, reparationer och ev. övriga kostnader) 

 tomträttsavgäld 

 avgift till samfällighet, vägförening eller dylikt 

 möjlighet till uppskov med amortering eller förutsättning för 

ytterligare lån 

 skatteeffekt (Har skattejämkning sökts?) 

 
Det är inte ovanligt att en del av boendekostnaden utgörs av amortering på 

olika former av lån. Försörjningsstöd är inte avsett att användas till kapi- 

talbildning varför bistånd som regel ej ska ges till amortering. 

 
Bostadskostnad för eget småhus beräknas (kan göras i Procapita) 

 

Vid kortvarigt biståndsbehov ska kostnaderna för fastighetsunderhåll inte 

räknas med. 

 
I kapitalkostnaden ska endast ingå kostnader för lån som tagits för att 

förvärva bostaden, för ombyggnad och renovering. Inteckningar för t.ex. 

båt- eller bilköp ska inte räknas med. 

 
Om kostnaderna för boendet är oskäligt höga ska sökanden uppmanas att 

undersöka alla möjligheter att minska dem. I första hand bör sökanden 

kontakta långivarna för att förhandla ned räntan. Möjligheten att hyra ut bör 

också undersökas. 
 
Andrahandskontrakt 
Enligt 12 kap. 39 § Jordabalken ska den som hyr ut sin lägenhet i andra 

hand ha tillstånd av hyresvärden. (I vissa fall kan hyresnämnden sanktionera 

en andrahandsuthyrning). Detta tillstånd är en förutsättning för att 

andrahandshyresgäster ska få sin ansökan om bostadsbidrag från För- 

säkringskassan prövad. 

 
Även vid ansökan om bistånd ska boendet styrkas med andrahandskontrakt. 

Av kontrakt eller andra handlingar bör förstahandshyresgästens grundhyra 

framgå och att tillstånd till andrahandsuthyrning lämnats. Sökande som 

saknar sådant tillstånd bör uppmanas att skaffa det. Ansökan om bistånd till 

andrahandsboende kan inte avslås på grund av att andrahandskontraktet inte  
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är godkänt av värden. Om den sökande kunnat få bostadsbidrag genom att ha 

ett godkänt andrahandskontrakt ska fiktivt bostadsbidrag medräknas som 

inkomst. Fiktivt preliminärt bostadsbidrag kan räknas ut via 

Försäkringskassans hemsida. 

 
Hyreskostnaden kan inte reduceras på grund av tillval (extrautrustning, 

kabel-TV etc.) som förstahandshyresgästen godtagit och som andra- 

handshyresgästen inte har någon bestämmanderätt över. 

 
Storleken på bostad och bostadskostnaden ska följa riktlinjerna i övrigt. 

 
Inneboende (ej nära släktskap) 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en 

inneboende beakta vad bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat, om 

kostnaden är skälig. 
 
Inneboende (nära släktskap) 
Ett hemmaboende vuxet barn eller annan nära släkting som får 

försörjningsstöd bör genom biståndet ges möjlighet att svara för sin del av 

boendekostnaden i bl.a. följande fall: 

 
 Då bostadsinnehavarna, på grund av att vuxet barn eller annan nära 

släkting bor kvar hemma/är inneboende, har högre boendekostnader 

än de annars skulle ha haft antingen genom att de tvingats behålla en 

större bostad eller genom att de annars skulle ha varit berättigade till 

bostadsbidrag. 

 

 En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), 2020, slår fast   

att ett vuxet barn som bor hemma, och när föräldrarnas 

underhållsskyldighet har upphört, ska stå för sin del av 

boendekostnaden. Detta innebär att förälderns bistånd inte täcker 

barnets del av boendekostnaden och att det kvarboende vuxna 

barnet ansvarar för sin del av utgifterna. 

             (HFD 6172-19) 
 
Inneboende vuxnas bidrag till hyreskostnaden 
Vid beräkning av bostadskostnaden för familjer med överåriga (18 år och 

äldre) vuxna görs avdrag för den inneboendes hyreskostnad. Avdrag ska 

göras för den faktiska hyresdelen som den inneboende betalar. Erlägger 

den inneboende ingen eller låg hyra så framräknas en hyresnivå baserat på 

enheter, se nedan. 
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Inneboendehyra - underlag saknas 
Kan sökande ej presentera någon form av underlag vad gäller boende- 

kostnad såsom till exempel faktisk hyresnivå, adress eller hur många som 

bor på samma adress bör endast inneboendehyra beviljas. Inneboendehyra 

motsvarar 25 % av basbeloppet delat med 12 (månader). Inneboendehyra 

beviljas per vuxen person. 
 
Beräkning av boendekostnad 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden 

beakta hur stor andel av bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, 

t.ex. ett kvarboende vuxet barn eller en förälder, lever i en 

hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara samboende. 

Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter 

(RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnad i ärenden om bostadsbidrag 

och familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans 

författningssamling. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket 

som en enhet. 

 
Exempel: Om den biståndssökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad 

på fyra rum och kök, innebär det att han eller hon disponerar två av totalt nio 

enheter (fyra rum x 2 = 8 + kök = 9 enheter). Hela boende- kostnaden är 6 

000 kr per månad. Den sökandes andel av boendekostnaden beräknas då 

genom att 6 000 divideras med 9 och därefter multipliceras med 

2, det vill säga 6 000/9 x 2 = 1 333 kr per månad. Vid beräkning av 

bostadskostnad ska även hänsyn tas till antalet personer boende i bostaden 

som bidrar till hyreskostnaden. Kostnaden som ev. beviljas ska vara skälig i 

förhållande till detta. 

 
Regeringsrätten har i en dom (RÅ 1994 ref. 61) uttalat att avgörande för om 

en arbetslös ungdom ska ha rätt till bistånd till en hyresdel är att det skett en 

förändring i den unges faktiska ekonomiska situation. Om den unge inte 

betalat hyresdel tidigare utgör inte enbart den omständigheten att 

gymnasiestudierna avslutats skäl till att bevilja bistånd till hyra. Har den 

unge däremot fortlöpande betalt hyra och sedan blir medellös bör bidrag till 

hans del av hyreskostnaden kunna utgå. 

 
Med hushållsgemenskap avses även då två eller flera personer stadigvarande 

delar bostad på ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar 

kan utnyttjas. Det behöver inte vara fråga om sådan ekonomisk 

hushållsgemenskap som förutsätter att parterna har någon form av eko- 

nomiskt ansvar för varandra. 
 
Sökande som delar boende (ej sambo) 
När sökanden delar lägenhet med andra bör den faktiska boendekostnaden 

beräknas som nettohyran delad med antalet boende i lägenheten. Sökanden 

bör finnas med på kontraktet. 
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För personer som delar boende tillämpas normen för boendekostnad på 

följande sätt: 2 vuxna – normen för 1–2 vuxna, 3 vuxna – normen för 1-2 

vuxna + 1 barn osv. Om någon i hushållet har barn får en 

skälighetsbedömning göras. 
 
Andra boendeformer 
Vid andra boendeformer som husvagn, båt, hotell och vandrarhem beräknas 

kostnaden med hänsyn till de faktiska omständigheterna. Det kan t.ex. vara 

motiverat att lägga till kostnader för faciliteter som normalt ingår i lä- 

genhetsboende, t.ex. dusch och tvättmaskin. För personer som saknar 

permanent bostad bör den faktiska boendekostnaden inkludera kostnader för 

magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid. Tiden som bistånd 

utgår för bör ställas i relation till kostnad för nyanskaffning av 

hemutrustning. Kostnaden måste vara rimlig i förhållande till ägodelarnas 

värde. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % 

av godtagbar norm för boendekostnad - handläggare, socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver, maximalt belopp 20 tkr per månad per hushåll - 1:e social- 

sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Boendekostnad under fängelsevistelse 
Den som avtjänar ett fängelsestraff kan normalt sett inte anses ha rätt till 

försörjningsstöd till boendekostnaden. Vid faktiska strafftider upp till 6 

månader kan bistånd utgå om sökanden annars riskerar att bli bostadslös. 

Med faktisk strafftid menas tiden i häkte/fängelse. Den som kan få tillstånd 

att hyra ut sin bostad i andra hand bör rekommenderas att göra det. Bistånd 

till bostadskostnaden kan utgå under den tid det tar att lösa frågan/ 

uppsägningstiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med 

bistånd för möbelförvaring. 

 
Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd 

för häktade personer. Om den häktade riskerar att bli bostadslös och i övrigt 

är berättigad till bistånd kan försörjningsstöd utgå. 

 
Delegat: bostadskostnad högst 6 månader - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

bostadskostnad mer än 6 månader - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
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Bistånd till ungdomar som vill flytta till eget boende 
Ungdomar som vill flytta hemifrån har i den rättspraxis som utvecklats endast 

i undantagsfall varit biståndberättigade till bostadskostnad. I samtliga fall har 

starka sociala skäl förelegat. 

 
Kommunen stöttar som regel inte ungdomar till eget boende innan de fyllt 

21 år om inte särskilda skäl föreligger. En helhetsbedömning bör göras 

utifrån ungdomens möjlighet till egen försörjning 

inom överskådlig framtid. Ensamstående ungdomar under 25 år ska i första 

hand hänvisas till små billiga lägenheter. 
 
Delegat: ungdomar över 21 år - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

ungdomar upp till 21 år - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Magasinering 
För personer som saknar permanent bostad kan bistånd beviljas till kostnad 

för magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid. Tiden bör ställas i 

relation till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning. Kostnaden måste 

vara rimlig i förhållande till ägodelarnas värde. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 

Avgift för vatten I hyreslägenhet 
Det förekommer att vattenavgift får betalas separat i hyreslägenheter. Avgiften får då ses som en godtagbar 

kostnad och en del av hyreskostnaden. 

 

Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 

 
Hushållsel 
Kostnaden för hushållsel är ett tilläggsbelopp till riksnormen och ersätts 

med faktisk kostnad i den mån förbrukningen är rimlig i förhållande till 

hushållets storlek. 

Medelförbrukning enligt Uddevalla kommuns energirådgivare: 

Hushållsstorlek  Årsförbrukning 

1 person 2.500 – 3.000 kWh 

2 personer 3.000 – 5.000 kWh 

3 personer el. fler 6.000 – 8.000 kWh 

 
Förbrukningen är beräknad efter boende i flerfamiljshus. Disk- och 

tvättmaskin ingår inte i beräkningarna. I villa är förbrukningen högre. 

I bostäder där hyresgästen även svarar för kostnaden för uppvärmning och 

varmvatten beräknas den del av elförbrukningen som överstiger ovanstående 

riktvärden som bostadskostnad. 
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Ansökan om bistånd till en räkning som förfallit till betalning inom en 

månad före tidsbeställningsdagen bör inte betraktas som en skuld utan 

prövas som försörjningsstöd. Depositionskostnad vid tecknade av elavtal 

kan beviljas om särskilda skäl föreligger efter samråd med enhetschef. 

Kostnaden beviljas mot återkrav mot elleverantören. 

 
Den kommunala energirådgivaren ska kontaktas för rådgivning om 

hushållets energiförbrukning överstiger beräknad medelförbrukning. 

 
Delegat: enligt medelförbrukning - handläggare, socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

över medelförbrukning - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Arbetsresor och motsvarande resor 
Försörjningsstöd ska utgå till arbetsresor med billigast möjliga färdsätt om 

arbetsplatsen inte ligger på gångavstånd från bostaden (4 km enkel väg). För 

personer som har barn i barnomsorgen, lider av sjukdom eller har andra 

arbetshinder kan man göra avsteg från avståndsgränsen. I begreppet 

arbetsresor innefattas även resor för att delta i åtgärder t.ex. arbetsmark- 

nadsutbildning och sysselsättningsprojekt samt aktivt kunna söka arbete. 

Om kollektivtrafik kan användas lämnas bistånd enligt aktuella priser, se  

www.vasttrafik.se. 

 
I undantagsfall kan bistånd utgå till driftskostnader för bil. Det kan t.ex. 

gälla yrkesutövare som förutsätts ha tillgång till bil eller då bilen är nöd- 

vändig för resor till och från arbete. Det kan även vara motiverat att ersätta 

kostnader för bilresor för personer med handikapp eller sjukdom. Se även 

sid 33 ang. bilinnehav. 

 
Den som måste använda bil i arbetet eller för att ta sig till och från arbetet har 

i allmänhet möjlighet att få skattejämkning. Vid ansökan om bistånd ska 

beslutet om jämkning uppvisas. Beloppet för skattejämkning på grund av 

bilkostnaden räknas inte som inkomst då det är avsett att täcka faktiska 

driftskostnader för bilen. 

 
Bidrag till bilresor ska behandlas restriktivt. Vid beräkning av skäliga bil- 

kostnader ska utgångspunkten vara den faktiska bensinkostnaden på orten 

för tillfället. Vid långvarigt behov av bistånd bör kostnad för skatt, 

försäkring och besiktning godkännas. Vid beräkning av körsträcka bör 

eventuella resor till och från barnomsorg inkluderas. Vid långvarigt behov 

av bistånd bör den sökande uppmanas att byta bostad/arbete om det skulle 

öka möjligheten att bli självförsörjande. 

 
Delegat: bistånd till busskort eller drivmedelskostnad - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Bilkostnader - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
 
 
 

http://www.vasttrafik.se/
http://www.vasttrafik.se/
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Hemförsäkring 
Kostnaden för hemförsäkring är ett tilläggsbelopp till riksnormen. Alla 

hushåll förutsätts ha hemförsäkring motsvarande grundskydd. Även rätts- 

skydd bör ingå. Premien för hemförsäkring ska i första hand betalas 

månadsvis, vilket de flesta försäkringsbolag erbjuder. Nedanstående belopp 

kan tjäna som riktmärke. 
 

Hushållsstorlek Månadspremie Årspremie 

 

1–3 personer 

4–5 personer 

6 personer och fler 

 

130 kr 

140 kr 

150 kr 

 

1 560 kr 

1 680 kr 

1 800 kr 
 

Kostnaden har beräknats av Konsumentverket i samarbete med 

Konsumenternas försäkringsbyrå och avser hushåll i tätort med fler än 

50 000 inv. Premien avser hushåll som bor i lägenhet. Kontrollera att 

hushållet inte är ”dubbelförsäkrat” genom facklig organisation eller 

hyresvärd. Om det accepteras att sökanden bor i egen fastighet tillkommer 

skäligt belopp för villaförsäkring. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Fackföreningsavgift och medlemskap i a-kassa/alfa-kassa 
Avgift för medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa är ett 

tilläggsbelopp till riksnormen. Bistånd ska utgå med det belopp som gäller 

för sökandens organisation. Är sökanden arbetslös eller långtidssjukskriven 

ska han undersöka om det finns möjlighet att få avgiften reducerad innan 

bistånd beviljas. 

 
För anställda betalas ofta avgiften genom avdrag på lönen. Kontrollera om 

avgiften även inkluderar olika former av försäkringar. För hemförsäkring 

gäller att avgiften ska rymmas inom riktlinjerna. För andra typer av 

försäkringar, t.ex. olycksfallsförsäkring, ska inte bistånd utgå. 

 
Alfakassan är ett komplement till de organisationsanknutna a-kassorna med 

syfte att ge fler tillgång till inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. 

Ytterligare information ges på www.alfakassan.se. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

http://www.alfakassan.se/
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Livsföring i övrigt 
Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses alla de olika behov som den 

enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte 

omfattas av försörjningsstödet. Besvärsrätt föreligger. 
 
Läkarvård och sjukvårdande behandling 
Faktiska, godtagbara kostnader för läkarvård och sjukvårdande behandling 

är tilläggsbelopp till riksnormen. I de fall den enskilde väljer att gå till privat 

vårdgivare som ej är ansluten till Försäkringskassan och merkostnader 

uppstår utgår ej försörjningsstöd. Högkostnadsskyddet ska utnyttjas. Vad som 

ska ersättas bör avgöras med utgångspunkt i att syftet med vården ska 

uppnås. Försörjningsstöd till läkarvård omfattar kostnader för åtgärder som: 

 omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och avser sådan vård och 

behandling ett landsting är skyldigt att svara för enligt 1 och 3 §§ 

hälso- och sjukvårdslagen, även i de fall insatserna tillhandahålls av 

en privat vårdgivare 

 vidtas efter bedömning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och 

 görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 
Uppgift om aktuella patientavgifter, se: www.vgregion.se/patientavgifter. 

 

Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård 
Högkostnadsskyddet är 1 150 kr för läkarbesök och sjukvårdande 

behandling under en tolvmånadersperiod. 

Högkostnadsskyddet omfattar patientavgifter för: 

 läkarvård (offentlig vård och offentligt finansierad vård) 

 sjukvårdande behandling (offentlig vård och offentligt finansierad 

vård) 

 inkontinensartiklar för vilka landstinget har kostnadsansvar 

(personkrets: brukare med eget boende) 

 hembesökstillägg 

 gruppbesök 

 oralkirurgisk behandling. 
 
Högkostnadskort 
Vårdgivaren tillhandahåller högkostnadskort. Avgifter som patienten betalar 

för läkarbesök och sjukvårdande behandling ska noteras i 

högkostnadskortet. Det är patienten själv som får bevaka att detta sker och 

när högkostnadsgränsen uppnås. Mot uppvisande av originalkvitto eller 

kvitto på betalning av faktura kan avgifter noteras i kortet i efterhand. 
 
Frikort 
När patienten inom en tolvmånadersperiod har betalat patientavgifter upp till 

högkostnadsgränsen (1 150 kr 2021) utfärdas frikort som ger rätt till fri 

http://www.vgregion.se/patientavgifter
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sjukvård. Frikortet gäller tolv månader räknat från det första besöket som låg 

till grund för frikortet, d.v.s. den äldsta betalningen på högkostnadskortet. 
 
Bistånd till läkarvård och sjukvårdande behandling 
Personer som kontinuerligt uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om 

högkostnadsskyddet. Kostnader för patientavgifter ska verifieras genom 

notering i högkostnadskortet. Kvitton ska vara införda i högkostnadskortet 

och ska uppvisas när ansökan om ekonomiskt bistånd till läkarvård eller 

sjukvårdande behandling görs. Bistånd kan utgå innan högkostnadsskyddet 

inträder. I de fall den enskilde väljer att gå till privat läkare som ej är 

ansluten till Försäkringskassan och merkostnader uppstår utgår ej 

försörjningsstöd. 

 
Kostnader som debiteras för uteblivet besök berättigar inte till ekonomiskt 

bistånd. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Vårdavgift sluten sjukhusvård 
Avgift för barn och ungdomar t.o.m. 19 år: 0 kr 

Avgift vid sjukhusvård: 50/100 kr/vårddag, se nedan 

Kortperiodiskt högkostnadsskydd: 1 500 kr 

 
(Högsta belopp per löpande trettiodagarsperiod.) Den som har hel 

aktivitetsersättning eller sjukersättning, och som är yngre än 40 år, betalar 

halv avgift under de 30 första dagarna av ett vårdtillfälle. Efter dessa 30 

dagar är kostnaden 100 kronor per dag. Vårdavgiften kan betraktas som en 

kostnad för mat och logi. Avgiften är högre än posten för livsmedel som 

ingår i riksnormen. Vid biståndsberäkningen tas hänsyn till de merkostnader 

som förorsakats av vårdavgiften och ev. övriga merkostnader i samband 

med sjukfallet. Om vårdavgiften förfallit till betalning och sökanden inte 

varit berättigad till bistånd i samband med sjukhusvistelsen kan inte 

ekonomiskt bistånd utgå. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Sjukresor 
Västra Götalandsregionen ersätter vissa kostnader för sjukresor. Kostnad 

för enkelresa är 80 kr. Upplysningar lämnas av Sjukreseenheten, Regionens 

Hus, Vänersborg, 

tel. 010-47 32 100. Information om sjukresor finns på: 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for- 

sjukresor-i-Vastra-Gotaland/ 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-
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Ersättning kan utgå från regionen för resa vid: 

 sjukvårdande behandling 

 läkarvård 

 sjukhusvård 

 tandläkarbehandling 

 utprovning av handikapphjälpmedel 

 
Högkostnadsskydd inträder när kostnaden för sjukresor under en 

12-månadersperiod uppgår till 1 650 kr (2021). För barn inom samma familj 

gäller gemensamt högkostnadsskydd. Resor som understiger egenavgiften 

kan räknas till godo för högkostnadsgränsen. 

Egenavgiften för sjukresor upp till gällande högkostnadsskydd betraktas 

som ett tilläggsbelopp till riksnormen. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Kostnad för intyg 
I vissa fall tar VG-regionen betalt för utfärdande av intyg. I de fall begäran 

om intyg initieras av handläggaren bör kostnaden för detta beviljas. 
 
Receptförskrivna läkemedel 
Kostnaden för receptförskrivna läkemedel, läkemedel för födelsekontroll, 

förbrukningsartiklar för stomiopererade och förbrukningsartiklar som 

behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller behövs för egenkontroll av 

medicinering är att betrakta som tilläggsbelopp till riksnormen. Fysisk 

aktivitet på recept innebär inte att sökande är berättigad till bistånd utöver 

riksnormen. Receptet medför att sökande får rabatter på idrottsanläggningar, 

gym, badhus mm. Kostnaden anses vara tillgodosedd genom posten lek och 

fritid. Se även https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och- 

fysisk-halsa/far--fysisk-aktivitet-pa-recept/ 
 

Högkostnadsskydd för läkemedel 
Läkemedelsförmånen omfattar ovan uppräknade artiklar. 

Kostnadsreducering inträder när inköpen under en 12-månadersperiod 

överstiger 1 175 kr. Reducering sker stegvis. 

 
När egenavgiften uppgått till 2 350 kr inträder kostnadsfrihet för återstoden 

av tolvmånadersperioden. 

Registrering av gjorda läkemedelsinköp görs av apoteket, legitimation skall 

uppvisas i samband med inköp. 
 
Särskilda regler för barn 
Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna är 

kostnadsfria för barn under 18 år. 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och-
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och-
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Möjlighet till delbetalning 
Det finns möjlighet att dela upp betalningen av läkemedelskostnaden. I 

första hand ska möjligheten till delbetalning utnyttjas. Har sökande 

betalningsanmärkningar går det i regel inte att få delbetalning. Ytterligare 

köp inkluderas i delbetalnings-systemet. Varje vuxen i ett hushåll kan ha 

delbetalning, för barnen i hushållet räknas det gemensamt. Om inköp av 

läkemedel med delbetalning sker på olika apoteksföretag, kan den enskilde 

få flera fakturor med delbetalning samma månad. 
 
Bidrag till receptförskrivna läkemedel 
Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om högkost- 

nadsskyddet och möjligheten till delbetalning. Biståndet ska täcka den 

merkostnad som delbetalning medför. Delbetalning av tidigare gjorda 

läkemedelsinköp d.v.s. innan behovet av försörjningsstöd uppstod, ska ses 

som en godtagbar utgift. 

 
Kostnaden för gjorda läkemedelsköp ska redovisas genom en s.k. 

receptspecifikation samt kassakvitto. 

 
I de fall den enskilde inte kan använda det läkemedel som läkaren förskrivit, t 

ex pga allergi eller kraftiga biverkningar, och behov föreligger av ett 

ersättningsläkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmånen är det 

sjukvårdens ansvar att tillse att en prövning görs om läkemedlet ska 

omfattas av detta. I avvaktan på denna prövning kan bistånd utgå efter 

särskild prövning. En förutsättning är att en läkarbedömning styrker 

behovet. 

 
Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- 

eller potensläkemedel. Det innebär att samhället inte subventionerar 

kostnaderna utan den enskilde får själv stå för alla kostnader. Det är inte 

meningen att socialnämnden ska ta över kostnaderna för dessa läkemedel 

utan vara mycket restriktiv med att ge bistånd till läkemedel som inte täcks 

av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan socialnämnden göra en annan 

bedömning, till exempel efter samråd med en läkarkonsult. Tänk på att läkare 

har möjlighet att ansöka om att få vissa läkemedel att omfattas av 

högkostnadsskyddet 

 
Delegat: inom högkostnadsskyddet - handläggare, socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Bidrag till ej receptförskrivna läkemedel 
Ej receptbelagda läkemedel anses ingå i posten förbrukningsvaror. Vid 

behov av läkemedel för behandling av t ex hårlöss eller mask kan undantag 
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göras efter särskild prövning. Tänk på att läkare kan förskriva receptfria 

läkemedel vid kontinuerlig användning/långvarigt behov av läkemedlet. De 

omfattas då av högkostnadsskyddet. 
 
Preventivmedel 
Preventivmedel är ett receptbelagt läkemedel som omfattas av 

högkostnadsskyddet.  

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 

     
Tandvårdskostnad 
Rätten till bistånd begränsas inte till tandvård av enbart akut karaktär. En 

skälighetsbedömning får göras av kostnaden för ingreppet. Om den 

enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara av kortvarig art och 

denne själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör detta vägas in i 

bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård ska vara. 

 
I normalfallet utgår inte bistånd till den årliga undersökningskostnaden.  

Det råder fri prissättning på tandvård. Priset på samma behandling kan 

således variera mellan olika kliniker. Tandvårdstaxan för Folktandvården i 

Västra Götaland gäller som maxtaxa.  
 
Tandvårdsförsäkringen 
Barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen har rätt till gratis tandvård t 

o m det år de fyller 23 år. När den unge fyllt 24 år räknade denne som 

vuxen och får betala ordinarie taxa. Gäller fr o m 2021. 
 
Det statliga tandvårdsstödet 
Tandvårdsstödet består av tre delar: 

 

▪ N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och 

stort omsorgsbehov i det dagliga livet 

▪ F-tandvård. Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning 

▪ S-tandvård. Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid 

 
Det finns regler som avgör vilken tandvård som omfattas av det statliga 

tandvårdsstödet. Lagningar, kronor och broar ersätts i begränsad omfattning. 

Ersättningen baseras på referenspriser, som anger ett slags riktpris för olika 

behandlingar. Grundläggande tandvård ersätts. Patienten och tandläkaren 

kan välja en annan behandling än den som omfattas av tandvårdsstödet men 

då får patienten, om den är dyrare, betala mellanskillnaden själv. Kosmetisk 

tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet. 

 
För vissa oralkirurgiska ingrepp som måste göras på sjukhus är 

patientavgiften densamma som för hälso- och sjukvården. Avgiften får 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/f-tandvard/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/s-tandvard/
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räknas med i högkostnadsskyddet för den öppna sjukvården (1 150 per 

12-månadersperiod 2021). 
 

Övrigt tandvård, t ex vid sjukhusvård eller institution 
Den som behöver tandvård under en begränsad tid som ett led i en 

sjukdomsbehandling (t.ex. patienter som behöver vara fria från infektion 

inför ett kirurgiskt ingrepp eller har en defekt i käke eller i ansiktet) gäller 

samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård. 

 
Patienter som är föremål för sluten sjukhusvård kan få akut tandvård genom 

sjukvårdens försorg. Den klinik som patienten är inskriven vid svarar för 

patientdelen av kostnaden. 

 
Tandvårdsförvaltningen vid sjukhuset kan i särskilda fall svara för 

patientdelen vid tandvårdsbehandling som är medicinskt motiverad. 

Kriminalvården svarar för akut tandvård för personer som är intagna på 

kriminalvårdsanstalt. 

 
LVM-hem svarar för akut tandvård för personer som är föremål för 

tvångsvård. Akut tandvård ingår även i vårdavgiften på § 12-hem. I 

fickpenningsbeloppet som beviljas vid institutionsvård ingår i normalfallet 

kostnad för akut tandvård. Vid mer omfattande akut tandvård ska en 

individuell prövning alltid göras. Möjligheten till delbetalning hos 

tandläkaren ska beaktas. 

 

Bistånd till tandvårdskostnader 
Om behovet av tandvård varit akut accepteras tandläkarens åtgärd även om 

behandlingen genomförts före ansökan om bistånd. Kan behandlingen utan 

större olägenhet skjutas upp ska kostnadsförslag inhämtas. Utlämnad blankett 

om begäran av kostnadsförslag ska vara försedd med datum och handläggarens 

namn och underskrift, vilket innebär att kommunen svarar för kostnaden för 

undersökning och erforderliga röntgenbilder.  

 
Akut tandvård: Avser behandling av smärtsamma och/eller infektiösa 

tillstånd, traumaskador etc. 

 
Nödvändig tandvård: Avser nödvändig konserverande och protetisk bett- 

rehabilitering för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och 

utseendemässigt godtagbart resultat. Komplicerade konstruktioner ingår ej. 

Behandlingen ska inte utesluta möjligheten för patienten att i ett senare 

skede få en optimal bettrehabilitering på egen bekostnad. 

 
Bistånd till nödvändig tandvård kan utgå till personer som varit långvarigt 

beroende av försörjningsstöd (minst ett år) eller levt på motsvarande 

inkomstnivå. Hit räknas också förebyggande åtgärder mot karies och tand- 

lossning. Det kan till exempel vara fluorbehandling, kostutredning och tand- 

hygienistbehandling. I vissa fall kan även bettskena vara motiverad. 

Nämnden bör i regel grunda sin bedömning på behandlande tandläkares val 

av åtgärd och vad denne anser vara nödvändig tandvård. Nämnden bör också 

väga in om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt.
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Rätten till bistånd prövas månadsvis och förutsätter bland annat att behovet 

inte kan tillgodoses av den enskilde själv eller på annat sätt. Detta gäller 

också ansökningar om tandvård, även om ett kostnadsförslag godkänts av 

förtroendetandläkaren. Klienten beviljas då kostnaden för tandvården  

månadsvis som en godkänd utgift och betalar i normalfallet själv till 

tandläkaren.   

 
Kostnadsförslag över 4 000 kr ska skickas till kommunens  

förtroendetandläkare för bedömning: 

 

Anna-Carin Stenhamre 

Mossgatan 15 

931 70 Skellefteå 

 

Tel.  0705 – 204 040 

annacarin.stenhamre@telia.com 

 

 

Även vid lägre kostnad än 4 000 kr för tandvård kan ibland en bedömning      

behöva göras, t ex vid upprepat behov av tandvård. 

 
Vid ansökningar från personer med tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd 

ska hänsyn tas till hur inkomstförhållandena sett ut tidigare och framtida 

försörjningsförmåga. Sökandens möjligheter att själv genom delbetalning 

helt eller delvis stå för kostnaden måste beaktas. 

 
Nivåerna nedan gäller per tolvmånadersperiod och per person i hushållet. 

 

 

Delegat: max 25 % av basbeloppet (11 900 kr 2021) per 12-månadersperiod – 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

                 max. 50 % av basbeloppet (23 800 kr 2021) per 12-månadersperiod 

- 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

optimal tandvård – KSO 

 

Glasögon/linser 
Glasögon och kontaktlinser kan ordineras som synhjälpmedel. 

 
Ersättning lämnas enligt särskilda regler för olika grupper. Ytterligare 

information ges på http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och- 

rattigheter/Glasogonbidrag/ 
 
Glasögon till vuxna 
Bistånd till glasögon/linser ingår i skälig levnadsnivå och prövas särskilt. 

För glasögon krävs recept från ögonläkare eller rekommendation av 

legitimerad optiker. Behov av progressiva glas ska styrkas av läkare eller 

legitimerad optiker. Bistånd till kontaktlinser beviljas endast om behovet är 

medicinskt motiverat och kan styrkas med läkarintyg. 

 

mailto:annacarin.stenhamre@telia.com
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-
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Sökanden ska inkomma med kostnadsförslag. Använd socialnämndens egen 

blankett (samtycke krävs). Bistånd beviljas till den faktiska kostnaden för 

synundersökning, standardglas och arbetskostnad. Kostnaden för färgade 

glas, AR/hård-behandling och fotokromatiska glas beviljas under 

förutsättning att behovet är styrkt. 

 
Om inte särskilda skäl föreligger ska paketpris tillämpas. Bidrag till bågar 

utgår med max. 2 % av basbeloppet (952 kr år 2021) om paketpris inte kan 

tillämpas. Hos vissa optiker lagas/ersätts skador på glas och båge som 

inträffar inom ett år från köptillfället av optikerns garanti. Tänk på att 

glasögon kan beställas till en lägre kostnad på internet om recept finns. 
 
Glasögon till barn 
Västra Götalandsregionen ger bidrag för glasögon till barn och ungdomar i 

åldrarna 8–19 år. Bidraget ges för den faktiska glasögon- och linskostnaden. 

Bidragsbeloppet reduceras om glasögonens och linsernas kostnad är lägre än 

bidraget. Den enskilde betalar kostnaden som överstiger bidragsbeloppet 

samt synundersökning och tillbehör som till 

exempel glasögonbågar. Vissa optiker har förmånliga erbjudande såsom t ex 

gratis glasögon om recept från ögonläkare kan uppvisas eller om 

synundersökning betalas. Information om detta kan få från respektive optiker. 

 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 760 kr 2021) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Hemutrustning, husgeråd m.m. (Se även avsnittet om dator – smartphone) 
Bistånd till hemutrustning kan utgå på tre olika nivåer: 1. Grundutrustning, 

2. Förnyelse på grund av slitage och 3. Fullständig hemutrustning. Bistånd 

till hemutrustning ska bedömas restriktivt. För att utröna behovet bör 

hembesök göras. För flyktingar gäller särskilda bestämmelser för lån till 

hemutrustning, se nedan. Flyktingar som har möjlighet att få komplettering 

av hemutrustningslån genom CSN är ej berättigade till möbler och annan 

hemutrustning. 

 
Det är det individuella behovet som ska avgöra bidragets storlek. Om det 

redan finns viss hemutrustning eller om sådan kan anskaffas på annat sätt än 

genom bistånd, ska detta vägas in. Andra faktorer som har betydelse vid 

bedömningen är sökandens ålder och framtida försörjningsmöjligheter. 

 
Ungdomar som flyttar hemifrån är i normalfallet inte berättigade till bistånd 

utan förutsätts planera sin flyttning. Enligt Regeringsrätten (RÅ 1995 ref. 

180) är det rimligt att en ung biståndssökande får godta en betydligt enklare 

standard på hemutrustning än vad som annars är fallet. Hänsyn bör tas till 

att unga biståndsökande i regel har goda möjligheter att skaffa hemut- 

rustning som är begagnad eller som av annan anledning har ett lågt pris. För 

studerande ungdomar får det anses skäligt med boende i basutrustat student- 

rum eller inackorderingsrum. 
 
1. Grundutrustning 
För personer som saknar grundläggande hemutrustning (startutrustning) och 

där bidragsbehovet bedöms vara kortvarigt kan hjälp utgå i begränsad 

omfattning. Utrustningens kvalitet kan vara relativt låg då sökanden efter 

hand förutsätts kunna komplettera och byta ut. Ungdomar under 25 år 

prövas individuellt och 10 % av basbeloppet kan tjäna som riktlinje. 

 
I grundutrustning ingår det absolut nödvändigaste i husgeråd, städutrustning 

(dammsugare kan beviljas separat), gardiner, mattor, sänglinne och möbel- 

utrustning i kök och sovrum. 

 
Beloppen ska inte betalas ut schablonmässigt. En individuell prövning ska 

alltid ske. 
 
2. Förnyelse på grund av slitage 
Bistånd till förnyelse av hemutrustning kan utgå för att ersätta förslitna 

möbler, hemtextilier, husgeråd, städredskap etc. Det kan även avse repa- 

ration av TV. 

 
Förhållanden som kan föranleda behov av förnyelse av hemmet kan t.ex. 

vara behov av större säng till växande barn och förnyelse av köksutrustning 

som gått sönder. Biståndet kan utgå till personer som långvarigt levt på en 
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nivå motsvarande bidragsnormen och som inte inom överskådlig tid själv 

kan tillgodose behovet. 

 
Bistånd ska inte betalas ut schablonmässigt. En prövning av behovet ska 

göras i varje enskilt fall. 
 
3. Fullständig hemutrustning 
Endast i undantagsfall beviljas bistånd till fullständig hemutrustning. Det 

kan t.ex. gälla personer som flyttar från särskilt boende till eget boende, 

eller flyttar ut från långvarig vistelse i familjehem eller behandlingshem. 

 
Delegat: max 20 % av basbeloppet (9 520 kr 2021) per 12-månadersperiod - 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 

fullständig hemutrustning max. 75 % av basbeloppet (35 700 kr 

2021) per 12-månadersperiod - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
TV 
Om behov föreligger kan bistånd beviljas för inköp av TV. Det kan t.ex. gälla 

barnfamiljer, personer med litet nätverk och personer som av hälsoskäl är 

hänvisade till sin egen bostad. En individuell bedömning skall alltid 

göras. Vid kortvarigt behov av bistånd ska möjligheten till att själv 

tillgodose behovet inom kort genom egna inkomster beaktas. 

 
Skälig kostnad för införskaffande av TV utgår från marknadspris, för 

närvarande ca 2 500 kronor. 

 
Om den enskilde innehar TV som går sönder kan inköp av ny TV vara ett 

billigare alternativ än reparation. 
 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 760 kr 2021) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

 
 
Dator - smartphone 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som 

behövs för att ett hem ska kunna fungera. Även radio, TV och dator med 

internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid bedömning av 

behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn 

till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. Dator med internet- 

uppkoppling kan vara viktig för det skolarbete som görs hemma men också i 

sociala sammanhang barn och ungdomar emellan. Men hänsyn tagen till detta 

kan nämnden pröva behovet på samma sätt som för övrig utrustning 

till hemmet, dvs. i förhållande till om behovet kan tillgodoses på annat sätt 

och inom rimlig tid. 
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Flera KR-domar anser att en smartphone med internetuppkoppling kan tillgodose samma behov som 

en dator, (t ex 3255-18 och 354-20), och att ansökan bör prövas inom ramen för hemutrustning. 

Skälig kostnad för en smartphone varierar utifrån kampanjer m m.  

Skälig kostnad för införskaffande av dator utgår från marknadspris för en 

”basdator”, för närvarande ca. 2 500 kronor. Observera att i t ex de flesta 

friskolor samt på mellan- och högstadiet samt gymnasiet i Uddevalla erhåller 

alla elever lånedator eller iPad, dock ej i särskolan. Beslut är fattat att alla barn 

och unga i Uddevalla successivt kommer att erhålla dator eller motsvarande i 

grundskolan. Enligt dom i Kammarrätten 2017 bedöms barns lånedator kunna 

tillgodose även föräldrars behov, t ex för att betala räkningar mm. 

 
Delegat: max 15 % av basbeloppet (7 140 kr 2021) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Internet i hemmet 
Löpande kostnad för internetuppkoppling är, enligt dom i Högsta 

förvaltningsdomstolen 2017, nödvändig för att en skälig levnadsnivå ska 

uppnås och bistånd utgår därför till detta. Skälig kostnad för 

internetuppkoppling bedöms motsvara cirka 130 kronor per månad. Se även 

sid 17–18 angående internetbank. 

 
Delegat: Handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Inköp av vitvaror 
Bistånd till inköp av t ex. spis, tvättmaskin och frys beviljas endast om 

särskilda skäl föreligger. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Hemutrustningslån för nyanlända 
Flyktingar som flyttar in i en bostad kan ansöka om lån till hemutrustningen 

hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Sökanden måste omfattas av 

kommunernas flyktingmottagande och ha fyllt 

18 år när han första gången togs emot i en kommun. Hemutrustningslån 

beviljas den som flyttar till en omöblerad eller möblerad bostad. Även den 

som är inneboende kan söka lån. Ansökan måste ske inom 2 år från 

kommunplaceringen. Denna möjlighet att bekosta hemutrustning ska prövas i 

första hand. 

 
Tillägg till tidigare lån kan beviljas inom två år om man vill utöka lånet upp 

till maxbelopp för sin hushållsstorlek eller om nära anhörig tillkommer och 

man vill utöka lånet upp till maxbelopp för den nya hushållstorleken. Till 

nära anhörig räknas make, maka, sambo och barn under 21 år. 

Kompletterande lån kan även sökas om familjen får barn inom 2 år från 

kommunplacering. Familjen ska i första hand uppmanas lån till 

spädbarnsutrusning hos CSN och uppvisa avslag från CSN om ekonomiskt 

bistånd enligt gällande riktlinjer i övrigt ska utgå. Kan familjen uppvisa att 
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de tagit maximalt lån ska de inte uppmanas att göra ansökan till CSN. Man 

kan också söka om utökning av lånet när man flyttar från möblerat till 

omöblerat boende. Lånet är amorteringsfritt i två år från första 

utbetalningen. 
 
Lån får högst beviljas med 35 000 kr. 
 
För ytterligare information kontakta CSN. Hemutrustningslånet är avsett att 

täcka det fullständiga behovet av hemutrustning. 
 
Spädbarnsutrustning 
Observera att nyanlända kan söka kompletterande hemutrustningslån till 

spädbarnsutrustning via CSN, se sid. 82. 

 
Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse om 

familjen lever på en nivå som motsvarar försörjningsstödsnormen och inte 

på annat sätt kan få tillgång till behövlig utrustning. För ensamstående ska i 

möjligaste mån den andra förälderns betalningsutrymme att bidra till 

spädbarnsutrustningen utredas. Posten för personliga kostnader inom 

riksnormen för barnet bör ge utrymme för successiv komplettering. I 

grundutrustning ingår bland annat: 

 begagnad vagn med tillbehör 

 säng och sängutrustning 

 skötbädd med tillbehör 

 bärsele 

 bilbarnstol 

 tillbehör för matning inkl. matstol 

 utrustning för bad 

 de första kläderna 

 
Bidrag till grundutrustning betalas inte ut schablonmässigt utan prövas i 

varje enskilt fall. Vid syskons födelse behöver oftast endast mindre 

kompletteringar göras. 

 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 760 kr 2021) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

max. 20 % av basbeloppet (9 460 kr 2020) - 1:e socialsekreterare,  

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Cykel och cykelhjälm 
För barn i skolåldern, som saknar cykel, tillämpas ett generöst förhållnings- 

sätt vid ansökan. För yngre barn räknar man med att cykel köps begagnad 

men ett riktpris kan vara cirka 700 kronor. Beviljas bistånd till cykel ska även 

bistånd till cykelhjälm beviljas om detta saknas, rimlig kostnad är ca. 300 

kronor. Bistånd till cykel till vuxna kan beviljas när den enskilde t ex har 

långt till allmänna kommunikationer, maxbelopp 1 000 kronor. I första hand 

ska möjligheten att köpa begagnad cykel nyttjas. 
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Körkort 
Innehav av körkort ingår ej i skälig levnadsnivå och bistånd kan ej utgå. I vissa fall kan 

körkortslån beviljas av CSN, se https://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Kläder 
I riksnormen ingår ett belopp som avser att täcka det vardagliga klädbehovet 

för hela året och även tillbehör som väska, klocka och paraply. Det är endast 

om särskilda skäl föreligger som bidrag utöver norm kan utgå t.ex. vid stora 

viktförändringar eller anknytningar till nyanlända flyktingar som anländer 

till Sverige vintertid och saknar kläder för årstiden. En individuell prövning 

ska alltid göras. 

 
Delegat: max 5 % av basbeloppet (2 380 kr 2021) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Arbetskläder 
Bistånd till arbetskläder kan utgå då särskilda kläder/skor krävs av 

arbetsgivaren och då arbetsgivaren inte tillhandahåller detta. Undvik inköp i 

yrkesbutiker som i regel är ett dyrare alternativ och billigare inköpsställen 

finns för godkända kläder/skor. 

 
Delegat: max 5 % av basbeloppet (2 380 kr 2021) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Studentmössa 
Kostnad för studentmössa räknas som godtagbar utgift vid normberäkning 

och bistånd kan utgå till rimlig kostnad, maximalt 700 kronor. Det är vanligt 

att leverantörer tar kontakt med elever via skolan. I regel är dessa 

studentmössor ett betydligt dyrare alternativ än om den enskilde själv köper 

via internet. 

http://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html
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Legitimation 
Polismyndigheten utfärdar nationellt id-kort. Id-kortet kostar 400 kronor 

inklusive foto och avgiften betalas vid ansökningstillfället. Giltigt id-kort 

anses ingå i skälig levnadsnivå för vuxna personer. I enstaka fall har 

Migrationsverket ej hunnit leverera uppehållskort till sökande vid ankomst 

till Sverige. Då kan bistånd utgå till resa med kollektivtrafik till 

Migrationsverket för att få detta utfärdat. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Resor 

 
Lokala resor 
Bistånd till lokala resor med allmänna kommunikationer kan beviljas om 

särskilda skäl föreligger. Det kan t.ex. gälla personer som har 

gångsvårigheter men inte är berättigade till färdtjänst, personer som behöver 

särskild stimulans för att ta del av samhällsservice eller hålla kontakt med det 

närmaste nätverket, barns resor till fritidsaktiviteter etc. I varje enskilt fall 

prövas behovet av typ av kort (kontoladdning, periodkort, etc.). 

 
Barn åker gratis t.o.m. 30 juni det år de fyller 6 år. Priset för ungdom gäller 

fram till den dag man fyller 20 år, i vissa fall 26 år. Den som är 20 år eller 

äldre, och har ett periodkort, får ta med tre personer under 20 år utan extra 

kostnad på alla Västtrafiks fordon inom Västtrafiks område. För aktuell 

prisuppgift se www.vasttrafik.se. 
 
Försörjningsstöd till busskort för skolbarn/skolungdomar för resor till och 

från skolan beviljas normalt sett inte, hänvisning ska göras till Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Ungdomar under 20 år kan köpa en s.k 

Fritidsladdning som gäller 100 dagar med all Västtrafiks trafik. 

Fritidsladdningen gäller på vardagar från klockan 14.00 till 04.00 och 

dygnet runt på helger och större skollov. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Genomresa, hemresa 
Vistelsekommunens ansvar begränsas till att avse sådant som den enskilde 

behöver under sin vistelse i kommunen eller under hemresan. Detta gäller 

även nordiska medborgare. Om behoven kan tillgodoses genom att 

sökanden reser hem lämnas bidrag till reskostnaden med 

billigaste/lämpligaste färdsätt. 

http://www.vasttrafik.se/
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Övriga utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i Sverige, t.ex. 

turister eller affärsresande, har endast rätt till bistånd i en nödsituation. I 

första hand ska sökanden hänvisas till egen ambassad eller konsulat. 

 
Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Umgängesresor 
Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans 

med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att behovet tillgodoses. 

Umgängesföräldern har det primära ansvaret för reskostnaderna. Den andre 

föräldern ska delta i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till 

båda föräldrarnas förmåga och övriga omständigheter (FB 6 kap. 15 b §). 

Bestämmelsen gäller inte vid växelvis boende. 

 
Umgängesföräldern kan få bistånd till högst två resor per månad till annan 

ort med billigaste färdsätt. Vid tveksamhet ska umgänget 

styrkas/kontrolleras. Barnperspektivet ska alltid beaktas vid bedömning och 

barnets behov av umgänge med föräldern ska vara avgörande. 

 
Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 



87 (102) 

2021-02-11 
 

 

 

 
 

 
Koloni- och feriehemsvistelse 
I den mån barn behöver koloni- eller feriehemsvistelse görs en individuell 

prövning av föräldrarnas ekonomiska vilja/förmåga att själva svara för 

insatsen. Barn som är utsatta för "sociala" risker ska vara den egentliga 

målgruppen. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Städkostnader 

 
Städ – eller saneringskostnad 
Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära 

betydande ingrepp i livsföringen. Ansökningar om bistånd till städ- eller 

saneringskostnad ska därför behandlas skyndsamt och med ett generöst 

förhållningssätt. Beakta möjligheten till återkrav. Tänk på att den enskilde 

kan ha rätt till RUT-avdrag. Städningen ska då beställas av den enskilde. 

I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det 

ena bör vara Samhällsbyggnadsförvaltningen, lokalvårdsservice. 

 
Delegat: max 50 % av basbeloppet (23 800 kr 2021) – 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Flyttstädning 
Flyttstädning ska normalt ombesörjas av den enskilde med hjälp av släkt och 

vänner. Om den enskilde på grund av ålder, sjukdom eller andra skäl såsom t 

ex. avsaknad av nätverk bör bistånd utgå till skälig kostnad. Tänk på att den 

enskilde kan ha rätt till RUT-avdrag. Städningen ska då beställas av den 

enskilde. 

 
I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det 

ena bör vara Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalservice. 

 
Delegat: max 25 % av basbeloppet (11 900 kr 2021) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Flyttkostnader 
Har sökanden godtagbara sociala eller medicinska skäl, för att uppnå skälig 

levnadsnivå, att flytta kan bidrag till flyttkostnaden beviljas efter sedvanlig 

prövning. Ersättning för milkostnad i egen eller lånad bil beviljas enligt 

gällande bränslepris. Avgift för hyrbil kan också utgå. Den sökande ska alltid 

själv stå för hyresavtalet. Om sökande inte har något kvitto pga. en bekant el. 

annan har hjälpt till är en rimlig kostnad maximalt 1 500 kronor, detta 

motsvarar den minsta kostnaden för att hyra en flyttbil. Behöver flyttfirma 

anlitas ska sökanden själv ombesörja att kostnadsförslag inhämtas 
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från minst två firmor. Var observant på att anlitad flyttfirma har gällande 

försäkring. 

 
Utflyttningskommunen svarar för flyttkostnaden, ev. uppehälle och hyra 

under första månaden. Sker ansökan efter inflyttningen ska 

inflyttningskommunen pröva ansökan. Har sökanden skuldsatt sig för 

flyttningen gäller samma överväganden som vid övriga skulder. Bedömer 

man att sökanden även efter flyttningen kommer att vara i behov av bistånd 

från socialnämnden bör inflyttningskommunen kontaktas före flyttningen. 

En sådan kontakt förutsätter den enskildes samtycke. 
 
Flyttning på grund av genomgripande renovering 
Orsakas flyttningen av att fastigheten ska genomgå en genomgripande 

renovering svarar hyresvärden som regel för såväl flyttkostnaden som vissa 

andra merkostnader. Utbetalade ekonomiska kompensationer skall ej 

medräknas som inkomst vid normberäkning. 
 
Flyttning av arbetsmarknadsskäl 
Arbetsförmedlingen kan ge ekonomiskt stöd/flyttningsbidrag till en person 

som är eller riskerar att bli arbetslös och som flyttar av arbetsmarknads- 

politiska skäl. Information finns på www.arbetsformedlingen.se. 
 

Flyttning till annat land - asylsökande 
En asylsökande som inte får asyl kan få resan tillbaka betald av Migra- 

tionsverket. Bidraget söks på särskild blankett som tillhandahålls av Migrations- 

verket. Den asylsökande bör ha giltiga passhandlingar för inresa i hemlandet. 
 
Flyttning till annat land - flyktingar 
Flyktingar som önskar återvända till hemlandet eller bosätta sig i annat land 

kan få bidrag från Migrationsverket till skäliga resekostnader. För dem som 

ämnar återvända hem gäller att hemlandet utfärdat giltigt hemlandspass. För 

dem som önskar bosätta sig i annat land måste mottagarlandet ha utfärdat 

bosättningstillstånd. Flyktingar som blivit svenska medborgare kan inte söka 

detta bidrag. 

Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på: 

www.migrationsverket.se. 
 
Flyttning till annat land - övriga 
Ansökning om bistånd för flyttning till annat land kan beviljas om 

synnerligen starka skäl föreligger. 

 
Delegat flyttkostnader: max. 25 % av basbeloppet (11 900 kr 2021) – 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

därutöver samt flyttning till annat land - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.migrationsverket.se/
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Telefon - dator 
Kostnader för abonnemangs- och samtalsavgifter för mobiltelefon och telefon  

ingår i riksnormen. Bistånd till inköp, installation och flyttning av fast telefon 

ska prövas individuellt och särskilda skäl ska föreligga. Av betydelse är 

sökandens framtida försörjningsmöjligheter och den sociala och medicinska 

situationen. Vid behov av trygghetslarm krävs ej fast telefon, men den 

enskilde behöver ha en mobiltelefon för att vara nåbar av Trygghetslarmet. 

 

Flera KR-domar anser att en smartphone med internetuppkoppling kan tillgodose samma behov som 

en dator, (t ex 3255-18 och 354-20), och att ansökan bör prövas inom ramen för hemutrustning. 

Skälig kostnad för en smartphone varierar utifrån kampanjer m m.  

Delegat: telefonabonnemang - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Barnomsorgsavgift 
Barnomsorgsavgiften är ett tilläggsbelopp till normen. Kommunen tillämpar 

maxtaxa. Skattepliktiga inkomster/ersättningar är avgiftsgrundande. De 

olika avgifterna finns på Barn och utbildnings hemsida. Avgiften debiteras 

12 månader per år och betalas månadsvis i förskott. Var uppmärksam på att 

den enskilde lämnat korrekta inkomstuppgifter. 

 
I tveksamma fall kontrollera med Barn och utbildnings handläggare att 

avgiften baserats på korrekt underlag (obs. medgivande krävs). 

 
Fr.o.m. höstterminen det år ett barn fyller fyra år erbjuds barnet avgiftsfritt 

en plats i förskolan under 525 timmar per år (15 timmar per vecka). 

 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin 

utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov 

av sådant stöd kan tillgodoses på annat sätt. När bistånd till skulder prövas 

ska barnets bästa särskilt beaktas. 

 
Delegat: löpande avgift - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

skuld - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
Vid avgiftsberäkning inom äldreomsorgen förbehålls pensionären en 

grundgaranti. Grundgarantin ska täcka utgifter för mat, hushållskostnader 

och personliga behov inkl. läkarvård och medicin. 

 
De avgifter som kan komma i fråga är: 

 vårdavgift 

 avgift för trygghetslarm 
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 avgift för kost/matdistribution 

 hyra – boendeavgift 

 
I vissa fall kan den enskilde på grund av särskilda omständigheter få ett 

högre förbehållsbelopp. Kontakta avgiftshandläggare på sektion vuxen och 

funktionshinder för en bedömning av förhållandena. Är behovet av bistånd 

mer än tillfälligt dvs. att den enskilde inte klarar sin försörjning på grund av 

avgiften, ska kontakt tas med avgiftshandläggare för utredning av 

möjligheten att få avgiften jämkad. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Dubbelhyra vid flyttning till särskilt boende/bostad med särskild 

service 
Sektionschef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorgen, sektion 

vuxen och funktionshinder kan bevilja ekonomiskt bistånd under max. tre 

månader om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras 

dubbelhyra och därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av 

med avgiftshandläggaren). 
 
Avgifter inom LSS- och rehabverksamheten 
Avgifter inom socialtjänstens LSS- och rehabiliteringsverksamheter anses 

som godtagbara utgifter för att uppnå en skälig levnadsnivå. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Reparation av hyreslägenhet 
Kostnad för reparation/onormalt slitage beviljas som regel inte. Onormalt 

slitage eller skadegörelse från hyresgästens sida kan ge värden rätt att 

begära att reparationskostnaden helt eller delvis betalas av hyresgästen. 

 
Frågan kan t.ex. aktualiseras när en hyresgäst önskar byta bostad för att 

sänka sin hyra eller när hyresvärden ställer betalning för reparation som 

villkor för att hyresgästen ska få behålla sin hyresrätt. 

 
Förefaller värdens anspråk oskäliga kan man vända sig till hyresgästfö- 

reningen och begära en motbesiktning. Hyresgästföreningen agerar endast om 

hyresgästen är medlem. Blir frågan aktuell kan bidrag till medlemsavgift 

utgå. 

 
För BOG och RKL-lägenheter gäller särskilda regler. 

 
Delegat: max. 35 % av basbeloppet (16 660 kr 2021) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
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Studielitteratur 
Bistånd kan utgå till studielitteratur för studier som bedrivs av arbets- 

marknadsskäl. På många utbildningar finns möjlighet att köpa begagnad 

litteratur. Inköp av kurslitteratur ska alltid styrkas med kvitto.  

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Advokatkostnader 

 
Rättsskydd 
Rättsskydd ingår i alla svenska hem-, villa- och bilförsäkringar och är avsett 

för kostnader vid privaträttsliga tvister. Vad rättskyddet omfattar framgår av 

försäkringsvillkoren. 
 
Rättshjälp 
Rättshjälpslagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den 

som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Lagen innehåller 

bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. För ytterligare information se 

www.dom.se (Domstolsverkets hemsida). 
 

Rådgivning 
Rådgivning är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att 

rättshjälp ska kunna beviljas.  
 
Allmän rättshjälp 
Omfattas tvisten av rättskyddet utgår inte rättshjälp. Ansökan om rättshjälp 

sker hos advokat eller annan jurist som meddelar rättshjälp t.ex. i samband 

med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall 

eller den domstol där processen förs. Kostnaden för rådgivning får som 

regel den enskilde själv betala. För rättshjälpen utgår en egenavgift baserad 

på sökandens inkomst och förmögenhet. Bistånd kan endast i undantagsfall 

utgå till kostnader för juridisk konsultation. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Begravningskostnader 
Bistånd till begravningskostnader kan utgå då dödsboet helt eller delvis 

saknar tillgångar som täcker kostnaderna för en skälig begravning. Kost- 

naden för städning och utflyttning av den avlidnes bohag ingår inte i vad 

som kan räknas som skälig levnadsnivå. Transportkostnad vid hämtning av 

bår i hemmet till bårhuset är en godtagbar kostnad utöver beloppet som kan 

beviljas som begravningskostnad. Kostnader för transport därefter ingår i 

begravningskostnaden. Begravningskostnader är en prioriterad skuld och 

http://www.dom.se/
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går före alla andra kostnader som dödsboet har att betala t.ex. hyra, privata 

skulder och avbetalningsskulder. 

 
Ansökan sker i den avlidnes namn och i den kommun där den avlidne hade 

sin hemvist vid dödsfallet. Det är oftast en nära anhörig som gör framställan 

men ansökan kan också göras av annan person eller myndighet som har 

befattning med dödsboet eller begravningen. 

 
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska 

den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om 

den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där 

dödsfallet inträffade. Kommunen har rätt till ersättning av dödsboet för 

kostnaderna. 
 
Kyrkoavgift 
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skatten en begravningsavgift, 

detta oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller ej. Kyrkoavgift betalar den 

som är medlem i svenska kyrkan. Om den avlidne inte är medlem i svenska 

kyrkan och anhöriga väljer en traditionell begravning i kyrkan tillkommer i 

regel merkostnader (t ex hyra av kyrka, organist, vaktmästare). Bistånd ska ej 

utgå till dessa merkostnader. 
 
Dödsfall på grund av arbetsskada, olycksfall etc. 
Vid dödsfall på grund av arbetsskada eller olycksfall på väg till eller från 

arbetet har de efterlevande rätt till begravningshjälp från arbetsskadeför- 

säkringen. Motsvarande gäller bl.a. den som deltar i arbetsmarknads- 

utbildning, arbetsprövning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Begravningshjälp utgår från det statliga personskadeskyddet om dödsfallet 

beror på en skada under militärtjänst, under vistelse på kriminalvårdsanstalt, 

§ 12-hem eller LVM-hem. Begravningshjälp administreras av 

Försäkringskassan. 
 
Begravningskostnad för barn 
Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina underåriga barn. Det innebär 

att de även ska svara för kostnaderna för ett avlidet barns begravning. Vid 

biståndsbedömningen beaktas således även föräldrarnas inkomst- och 

förmögenhetsförhållanden. 
 
Kostnader som täcks av begravningsavgiften 
För den som vid sin död var folkbokförd inom en huvudmans (Uddevalla 

kyrkliga samfällighet) förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad 

för dödsboet tillhandahålla: 

 gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid 

av 25 år 

 gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och 

iordningsställande av öppnad grav 
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 transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet 

till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för 

gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten 

beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser 

 kremering 

 lokal för förvaring och visning av stoftet, samt 

 lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 

Om någon begravs i annan församling än där han eller hon varit folkbokförd 

regleras kostnaderna genom obligatorisk begravningsclearing. 
 
Bidrag till begravningskostnad 
Vad som menas med rimliga begravningskostnader får avgöras från fall till 

fall, kostnaden ska i regel dock ej överstiga ett halvt basbelopp. Hänsyn bör 

tas till familjetradition, olika religiösa och etniska gruppers speciella 

önskemål etc. Det finns idag möjlighet att tillgodose flertalet religiösa 

samfunds begravningsceremonier inom landet. Svenska kyrkan ansvarar för 

att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla oavsett samfunds- 

tillhörighet. Bidrag utgår inte för transport till och begravning i annat land. 
 
Biståndsprövning 
Betalning av begravningskostnaden får som regel anstå tills boutredningen är 

klar (3 mån. efter dödsfallet). Tillgångarna i boet ska i första hand täcka 

begravningskostnaderna (Förmånsrättslagen 10 §). Detta innebär att 

tillgångarna ska avräknas från begravningskostnaden (riktbeloppet). Innan 

beslut fattas ska ha konstaterats att den avlidne inte har försäkringar som 

täcker begravningskostnaderna. Finns det anledning anta att ersättningar kan 

komma dödsboet till del i efterhand t.ex. genom skatteåterbäring, ska ansökan 

om bistånd enligt 4 kap. 1 § avslås, besvärshänvisning lämnas och en 

prövning enligt 4 kap. 2 § ske. Av beslutet ska framgå om biståndet getts med 

återbetalningsskyldighet. 

 
Observera att även om det finns äktenskapsförord kan makar/ sammanboende 

vara försörjningsskyldiga för varandra avseende begravningskostnader. 

 
Delegat: max. 35 % av basbeloppet (16 660 kr 2021) - handläggare, 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

särskilda kostnader därutöver enligt riktlinjerna - 1:e social- 

sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Gravsten 
Bidrag till inköp av gravsten kan utgå om dödsboet helt eller delvis saknar 

tillgångar. Utredning och prövning enligt ovan. 

 
Delegat: max. 20 % av basbeloppet (9 520 kr 2021) - handläggare, socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Dödsboanmälan 
Täcker inte tillgångarna i boet kostnaderna för begravning och tillhörande 

utgifter, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Den görs av 

socialnämnden. Dödsboanmälan kan inte ske om det råder oklarheter om 

boets tillgångar eller om dödsbodelägarna är oeniga. Ej heller om den 

avlidne efterlämnat fast egendom eller tomträtt. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Kostnader i samband med närståendes begravning 
Bidrag med skäligt belopp kan utgå för resa till närståendes begravning 

inom Sverige och blommor i samband med begravning. Resan ska företas 

med billigaste färdsätt. I undantagsfall kan bistånd även beviljas till inköp 

av kläder. 

 
Som vägledning för kostnad för blommor cirka 500 kronor, vid krans kan 

högre belopp beviljas. Som närstående betraktas förälder och personer i 

förälders ställe, egna eller makes barn/barnbarn, make/maka/sambo, syskon, 

svär-, mor- och farförälder, svåger/svägerska. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Skulder 
Bistånd till skulder beviljas normalt aldrig, men kan beviljas om det skulle 

innebära allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden ej 

betalas, t ex. vid hyresskuld, elskuld, a-kassa eller barnomsorgsskuld. Den 

hjälpsökande måste i första hand utnyttja de möjligheter som kan finnas för 

att få skulden avskriven. 
 
Skuldsanering 
Skuldsaneringslagen ger möjlighet för svårt skuldsatta personer att få en 

uppgörelse med sina fordringsägare. Ansökan om skuldsanering görs hos 

Kronofogden. För mer information se www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html. 

Konsumentsekreterare på Kontaktcenter ger budget- och skuldrådgivning samt 

upplysningar om hur man ansöker om skuldsanering. 
 
Hyresskuld 
Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära 

betydande ingrepp i livsföringen. Ansökningar om bistånd till hyresskuld 

ska därför behandlas skyndsamt. Särskild hänsyn bör tas till ev. minderåriga 

barn, familjemedlemmarnas hälsotillstånd, bostadens betydelse för 

försörjningen liksom tillgången på bostäder. Se sidan 12 avseende 

barnperspektiv. 

http://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html
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Om sökanden varit berättigad till, men inte sökt försörjningsstöd under den 

tid skulden uppkommit, kan bistånd utgå till hela eller delar av skulden. Har 

sökanden haft inkomster motsvarande skälig levnadsnivå eller uppburit 

ekonomiskt bistånd men inte betalat sin hyra kan biståndet ges mot återkrav. 

Uppgörelse med värden om avbetalning av hyresskulden där socialnämnden 

medverkar genom förmedlingsmedel kan vara en möjlighet. Kontaktcenter 

erbjuder hushållsekonomisk rådgivning. Tänk på möjligheten att betala via 

autogiro. 

 
Om stödinsatser inte har förutsättningar att lyckas eller inte ger resultat efter 

långvariga försök, kan frågan om god man eller förmedlingsmedel bli aktuell. 

God man utses av tingsrätten på begäran av den enskilde eller med dennes 

samtycke efter ansökan om eller anmälan om behov av god man lämnats till 

överförmyndaren. Har sökanden utan godtagbar anledning misskött 

hyresbetalningen vid upprepade tillfällen bör en restriktiv bedömning göras, 

även om det skulle innebära avhysning. Finns det minderåriga barn i familjen 

ska det framgå av utredningen hur bostadssituationen löses samt eventuella 

konsekvenser för dem vid en ev. avhysning. Se särskild rutin avseende 

hyresskuld och störningar i boendet. 

 
I de fall 4 kap. § 1 SoL inte är tillämplig utan bistånd till hyresskuld lämnas 

enligt 4 kap. § 2 SoL och sökandens inkomster väsentligt överstiger normen 

för försörjningsstöd, ska frågan om återkrav aktualiseras. Beslut om 

ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas ska vara skriftligt. Beslutet 

ska innehålla uppgift om den eller de omständigheter som enligt 9 kap. § 2 

SoL utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet ska delges den enskilde. 

 
Delegat: max 30 % av basbeloppet (14 280 kr 2021) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

max 75 % av basbeloppet (35 700 kr 2021) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver vid mycket brådskande situation avseende barnfamiljer – 

enhetschef, avdelningschef AMA 

upprepad skuldsättning - KSO 
 
Elskuld 
Bistånd till elskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 

Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd 

till elskuld. 

 
Delegat: max 5 000 kronor - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Barnomsorgsskuld 
Bistånd till barnomsorgsskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 

Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd till 

barnomsorgsskuld. En skuld kan uppstå pga. att den enskilde lämnat felaktiga 

inkomstuppgifter och blivit uppräknad efter kontroll av barn- och utbildnings- 

förvaltningen. Bistånd ska ej utgå om skuld uppkommit pga. detta. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Skuld på bankkonto, kontokort. 
Skuld på bankkonto eller kontokort uppkommer genom att kontot 

överskrides. Socialnämnden ska inte bevilja bidrag till denna typ av skulder. 
 
Privata skulder 
Bistånd till privata skulder beviljas i regel inte. Om den sökande varit 

berättigad till försörjningsstöd men tvingats ta privatlån till t ex. hyresskuld 

eller elskuld på grund av lång väntetid för besök hos handläggare eller varit 

förhindrad att uppsöka socialnämnden på grund av sjukdom eller dylikt kan 

bidrag utgå motsvarande det försörjningsstöd som skulle utgått från den 

tidpunkt behovet anmäldes. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Förmedlingsmedel 
En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av 

olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand, kan han/hon 

hos socialnämnden ansöka om hjälp med att hantera ekonomin. Om ansökan 

beviljas lämnar den enskilde en fullmakt till nämnden på sin inkomst, t.ex. 

lön eller pension och i samråd med den enskilde gör nämnden en plan över 

vilka räkningar som den enskilde behöver nämndens hjälp med att betala. 

Resterande belopp hanteras av den enskilde själv. Fullmakten kan när som 

helst sägas upp av den som lämnat fullmakten. Insatsen kan även avslutas av 

socialnämnden. 

 
Skulle behovet bedömas långvarigt är god man/förvaltare alternativet. 

Förmedlingsmedel bygger ofta på att den enskilde kan ombesörja 

inlämnadet av handlingar själv. De utgifter som kan förmedlas är i princip 

endast räkningar såsom hyra, elräkningar, A-kassa samt barnomsorg. Vid 

första ansökan om förmedlingsmedel beviljas insatsen maximalt under sex 

månader, därefter omprövning minst en gång per år. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Böter 
Böter är en form av straffpåföljd. Bistånd kan inte utgå för att undanröja en 

straffpåföljd. Om indrivning av skulden handläggs av kronofogde- 

myndigheten ska sökanden hänvisas dit för utredning om betalningsförmåga 

och begäran om anstånd/upprättande av avbetalningsplan. 
 
Underskott på skattekontot (kvarskatt) 
Underskott på skattekontot orsakas vanligen av att man inte betalat skatt på 

sidoinkomster eller betalat för låg preliminär skatt. Det framgår av 

kontobeskedet från skattekontoret när underskottet ska vara reglerat. 

Den som begär omprövning eller överklagar ett beslut kan få anstånd med 

betalningen. Man kan också få anstånd om betalningsförmågan är nedsatt på 

grund av t.ex. arbetslöshet eller sjukdom. Man ansöker om anstånd hos 

Skattekontoret. 

 
Regleras inte skulden i tid skickas en betalningsuppmaning, därefter 

överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten. 

Den som under längre tid uppbär dagersättning i form av skattepliktiga 

socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetskassa kan få underskott på 

skattekontot på grund av att skatteuttaget är lägre än kommunens skattesats. 

För att undvika underskott bör personer som uppbär dessa förmåner mer än 

tillfälligt informeras om möjligheten att söka skattejämkning s.k. 

plusjämkning. 

 
Bistånd ska inte utgå till skatteskuld. 

 
Obetalda underhåll 
I föräldrabalken finns regler om förbehållsbelopp vid fastställande av 

underhållsbidrag. Förbehållsbeloppen innefattar underhåll för egen del, 

hemmavarande barn och i vissa fall även maka/sambo. Förbehållsbeloppen 

för underhållsskyldiga överstiger socialnämndens normbelopp. 

 
Dom eller avtal om underhåll kan, om vissa villkor föreligger, jämkas av 

rätten. Utgår underhållsstöd från Försäkringskassan kan den bidragsskyldige 

vända sig till Försäkringskassan och begära anstånd med att fullgöra 

återbetalningsskyldigheten om han på grund av den inte kan klara sin 

försörjning. Anstånd kan också beviljas med hänsyn till andra personliga 

förhållanden. Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år. Den 

bidragsskyldige kan också ansöka hos Försäkringskassan om att fordran 

efterges. 

 
Bistånd ska inte utgå vare sig till betalning av löpande underhåll eller till 

betalning av skuld på underhåll. 
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Skuld till Försäkringskassan m fl. 
Vid felaktiga utbetalningar från t ex. Försäkringskassan händer det ibland att 

en skuld uppstår och det felaktiga beloppet reglerar myndigheten etc. vid 

nästa utbetalning. Vid normberäkning skall ingen hänsyn tas till detta 

avdrag. Exempel på förekommande situationer är bostadsbidrag där den 

enskilde ej meddelat korrekta inkomster till Försäkringskassan. 
 
Skuld avseende receptförskrivna läkemedel 
Bistånd kan utgå till den löpande månatliga delbetalningen av receptför- 

skrivna läkemedel även om sökanden inte var berättigad till bistånd när 

läkemedlen inhandlades. Månadskostnaden inkl. faktureringsavgift är en 

godtagbar kostnad vid normberäkningen. 

 
Om det uppkommit en skuld utöver den löpande månadsbetalningen kan 

försörjningsstöd utgå endast under förutsättning att sökanden varit 

berättigad till försörjningsstöd när delbetalningen skulle erlagts. 

 
Delegat: max 3% av basbeloppet (1 428 kr 2021) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

 
 

Återbetalning 
Principen för ekonomiskt bistånd är att den enskilde vanligtvis får bistånd 

utan att han eller hon är skyldig att återbetala det. De undantag som finns 

från denna princip regleras av bestämmelser dels i Socialtjänstlagen, dels i 

socialförsäkringsbalken, (SFB). 

 
OBS! Delegationsnivå återfinns på andra ställen i detta dokument samt i 

delegeringsordningen. 
 
Återkrav enligt socialtjänstlagen 
Reglerna om återkrav finns i 9 kap. SoL och delas upp i 

 återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt ekonomiskt 

bistånd (1 §) 

 andra fall när socialnämnden kan återkräva ekonomiskt bistånd (2 §). 

 
I 9 kap. 1 § SoL regleras den enskildes återbetalningsskyldighet av felaktigt 

eller för högt utbetalt ekonomiskt bistånd. Enligt paragrafens första stycke 

blir den enskilde återbetalningsskyldig om han eller hon har förorsakat den 

felaktiga utbetalningen. 

 
I paragrafens andra stycke framgår att om någon, i annat fall än vad som 

avses i första stycket, obehörigen eller med för högt belopp beviljats 
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ekonomiskt bistånd och skäligen borde ha insett det, får socialnämnden 

också återkräva vad som utbetalats för mycket. 

 
I 9 kap. 2 § SoL anges de fall som socialnämnden kan återkräva bistånd 

utöver vad som anges i första paragrafen. Enligt huvudregeln är bistånd en- 

ligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat med återbetalningsskyldighet. Första stycket 

anger när socialnämnden kan göra undantag från huvudregeln. 

Bestämmelsen nämner också bistånd som beviljats enligt 4 kap. 2 § SoL, 

som endast får återkrävas om det getts under villkor om återbetalning. 
 
Återkrav av bistånd som betalats ut på felaktiga grunder 
Socialnämnden får återkräva bistånd som den enskilde fått felaktigt eller 

med för högt belopp på grund av: 

 oriktiga uppgifter 

 underlåtenhet att lämna uppgifter 

 på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 

utgetts obehörigen eller med för högt belopp. Det står i 9 kap. 1 § 

första stycket SoL. 

Den som har fått ekonomiskt bistånd genom att ha lämnat oriktiga eller 

vilseledande uppgifter, underlåtit att lämna uppgifter eller på något annat sätt 

förorsakat den felaktiga utbetalningen är skyldig att återbetala beloppet. 
 
Återbetalning 
Återbetalningsskyldigheten gäller även om den enskilde inte orsakade den 

felaktiga utbetalningen avsiktligt. 

 
Om nämnden konstaterar att den enskilde förorsakat den felaktiga 

utbetalningen är han eller hon skyldig att betala tillbaka. Det kallas strikt 

ansvar. Men socialnämnden kan ta hänsyn till orsaken till underlåtelsen eller 

beteendet när den prövar om återbetalningsskyldigheten inte ska gälla, enligt 

9 kap. 4 § SoL. 

 
Socialnämnden ska kunna återkräva bistånd som betalats ut på oriktiga 

grunder, även om personen inte kan få någon straffrättslig påföljd, om han 

eller hon avsiktligt eller vårdslöst lämnat oriktiga eller vilseledande 

uppgifter. Det framgår av förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 

1996/97:124 s. 97). Enligt regeringen bör bestämmelsen om återkrav inte 

påverka eller ersätta nämndens beslut att göra polisanmälan, om den 

enskilde avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 

 
Om någon, i annat fall än som avses i paragrafens första stycke, tagit emot 

ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp, får 

socialnämnden återkräva vad som betalats ut för mycket. Det framgår av 9 

kap. 1 § andra stycket SoL. 
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Den enskilde blir bara återbetalningsskyldig om han eller hon har insett eller 

skäligen borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Den enskilde kan till 

exempel ha fått samma belopp utbetalt två gånger för samma period trots att 

det endast finns beslut om en utbetalning. En utbetalning kan också ha skiljt 

sig från det belopp som den enskilde tidigare fått meddelande om i beslut. 
 
Bidragsbrott 
En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga 

uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är 

skyldig att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån 

felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 

bidragsbrottslagen (2007:612). Lagen gäller sådana bidrag, ersättningar, 

pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som bland 

annat kommunerna beslutar om enligt lag eller förordning. 

 
Myndigheter och kommuner ska anmäla till Polismyndigheten eller till 

Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har 

begåtts, enligt 6 § bidragsbrottslagen.  
 
Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning m.m. 
Enligt 9 kap. 2 § SoL får socialnämnden kräva tillbaka bistånd som lämnats 

 som förskott på en förmån eller ersättning 

 till den som är indragen i en arbetskonflikt 

 till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat 

råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar 
 
Återbetalning 
Bestämmelsen anger när socialnämnden får återkräva bistånd som den 

enskilde fått enligt 4 kap. 1 SoL, utöver vad som anges i 9 kap. 1 § SoL. 

Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat med 

återbetalningsskyldighet, men ovanstående exempel (1-3) anger när det går 

att göra undantag från huvudregeln. Den enskilde kan vara berättigad till 

ekonomisk hjälp medan han eller hon väntar på en förmån. 

 
Som förmån eller ersättning räknas utbetalningar från Försäkringskassan, till 

exempel löpande utbetalningar av pension, sjukersättning eller aktivitets- 

ersättning, livränta, sjukpenning, föräldrapenning, 

vårdbidrag/omvårdnadsbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Andra 

ersättningar eller förmåner kan till exempel vara lön, arbetslöshetsersättning 

och studiestöd (RÅ 1987 ref. 103), eller utbetalningar av förmåner som den 

enskilde har rätt till men där en utbetalning är fördröjd, det vill säga förskott 

på till exempel nästa utbetalning av aktivitetsersättning, sjukpenning, 

bostadsbidrag eller underhållsstöd. 
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Bestämmelsen i 9 kap. 2 § SoL ger socialnämnden rätt att också återkräva 

ekonomiskt bistånd som någon fått när han eller hon hindrats från att 

förfoga över sina inkomster eller tillgångar på grund av förhållanden som 

han eller hon inte har kunnat råda över. Det kan handla om löner som inte 

betalas ut på grund av tekniska felaktigheter, en pågående 

arbetsmarknadskonflikt, till exempel inom bankväsendet, som medför att 

löner och andra ersättningar inte betalas ut eller liknande. 

 
Ett beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt denna bestämmelse ska 

vara skriftligt. Beslutet ska innehålla uppgifter om de omständigheter som 

ligger till grund för återbetalningsskyldigheten och vilken förmån eller 

ersättning det gäller, och den enskilde ska ha fått meddelande om beslutet. 

Socialnämnden behöver kunna styrka att den enskilde verkligen har delgivits 

beslutet, om nämnden väcker talan om återbetalning i förvaltningsrätten. 
 
Återkrav av bistånd som getts under villkor om återbetalning 
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 

det finns skäl för det. Det beviljas då med stöd av 4 kap. 2 § SoL. 

Socialnämnden får bara återkräva sådan hjälp om nämnden också gett den 

under förutsättning om återbetalning. 

 
Det är viktigt att socialnämnden försäkrar sig om att den enskilde vet om att 

han eller hon ska återbetala biståndet, och att det finns en tydlig 

överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt återbetalningen 

ska ske. 
 
Talan hos förvaltningsrätten 
Om den enskilde inte frivilligt betalar tillbaka det ekonomiska bistånd som 

avses i 9 kap. 1 och 2 §§ SoL, kan socialnämnden väcka talan om ersättning 

hos förvaltningsrätten med stöd av 9 kap. 3 § SoL. Talan måste i så fall 

väckas inom tre år från det att biståndet betalades ut. Men förvaltningsrätten 

får inte bifalla socialnämndens krav om den ersättningsskyldige genom att 

återbetala kostnaden eller en del av den inte kommer att klara sin försörjning 

eller sin livsföring i övrigt, eller om annars synnerliga skäl talar emot 

ersättningsanspråket (9 kap. 3 § andra stycket SoL). 

 
Innan talan väcks måste socialnämnden på nytt utreda den enskildes 

möjlighet att återbetala det ekonomiska biståndet. En sådan utredning gör 

nämnden på samma sätt som andra utredningar om ekonomiska 

förhållanden. Det som ska utredas är alltså om den enskilde kan klara sin 

försörjning och livsföring i övrigt om nämnden vidhåller sitt 

ersättningsanspråk. 

 
Det är socialnämnden som ska visa att den enskilde kan återbetala det 

ekonomiska biståndet (jfr RÅ 1993 not 322). Om det inte går, kan nämnden 
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överväga eftergift enligt 9 kap. 4 § SoL. Det är den enskildes situation vid 

tiden för återbetalning som är avgörande i dessa fall. 

 
Nämnden ska även ta hänsyn till om den enskilde har fått ett skriftligt beslut 

om återbetalningsskyldighet och om han eller hon har delgivits beslutet. Ett 

beslut om eftergift går inte att överklaga (prop. 1996/97:124 s. 192). 

 
Om den enskilde inte lämnar uppgifter om sin ekonomiska situation och 

socialnämnden inte kan få uppgifter på annat sätt, kan socialnämnden ändå 

väcka talan hos förvaltningsrätten. Då avgör domstolen om den enskilde ska 

återbetala biståndet eller inte. 
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Förändringar i vägledande bestämmelser för ekonomiskt 

bistånd 2021 
I vägledande bestämmelser har vid denna uppdatering förtydligande och ändringar 
gjorts i bland annat följande områden: 
 

 Ny riksnorm (Socialstyrelsen). I riksnormen för 2021 har normens samtliga 
poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med riksnormen för 2020. 

 Nya bostadskostnader (Försäkringskassan). Höjningar för 2021 på 150–175 kr 
per månad på genomsnittlig bostadskostnad, beroende på hushållsstorlek. 

 Alla belopp i kronor är uppdaterade utifrån nytt basbelopp, en höjning med 300 
kr till 47 600. 

 Inga delegationsnivåer är ändrade. 
 Tandvårdskostnad; (s. 76) innebär i fortsättningen att tandvårdskostnaden 

prövas månadsvis precis som allt annat. Tidigare fick klienten ett beslut om 
hela kostnaden och kunde i vissa fall bli självförsörjande under pågående 
behandling. Det innebar då att bistånd betalades ut till tandvård oavsett om det 
fanns ett biståndsbehov och tandläkaren var garanterad hela kostnaden. Till 
månadsprövningen finns underlag i form av ett kostnadsförslag från tandläkaren 
och i de flesta fall även en bedömning från vår förtroendetandläkare.  

 Avgift för vatten i hyreslägenheter; (s. 69). Avgift för vatten ingår normalt sett i 
hyreskostnaden, men har i vissa fall brutits ut och debiteras särskilt. Avgiften får 
ses som en godtagbar kostnad och en del av hyreskostnaden.  

 Dator och smartphone; (s. 81och 89). Flera Kammarrättsdomar anser att en 
smartphone med internetuppkoppling kan tillgodose samma behov som en dator 
och att en ansökan bör prövas inom ramen för hemutrustning. 

 Bilvärdering; (s. 33). Värdering görs på www.bilpriser.se och som lägsta pris 
bör 5 000 kr i normalfallet användas och om klienten motsätter sig värderingen 
får en värdering ske av en märkesverkstad. 

 Bostadskostnad för vuxna ungdomar som bor i föräldrahemmet;    (s. 47 
och 66). Ska stå för sin del av boendekostnaden när underhållsskyldigheten 
upphört. 

 Skäligt rådrum för bostadsbyte; (s. 61). Fyra månader är ett riktmärke enligt 
flera Kammarrättsdomar. 

 Dubbelhyror; (s. 64). Förtydligande att det normalt sett inte beviljas. 
 Egen fastighet; (s. 64). Ändrad tid för försäljning från 4 månader till 4–6 

månader. 
 Kriminalvård; fickpengar; (s. 50). Förtydligande om hur mycket den intagne 

tjänar och vad det ska räcka till. 
 Växelvis boende; (s. 35). Underhållsstöd vid växelvist boende utgick som längst 

till och med januari 2021. Därefter har det upphört helt.  
 SFI – språkplikt; (s. 45). Regeringen föreslår att det i Socialtjänstlagen införs 

ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i kommunal vuxenutbildning i 

http://www.bilpriser.se/
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svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola (s k 
språkplikt). Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021. 

 Utländska medborgare; registreringsplikten (s. 55) för uppehållsrätt är 
avskaffad. Det är respektive myndighet, som bedömer om personen i fråga har 
uppehållsrätt. Etableringsersättning (s. 56). Etableringsplanen är avskaffad. 
Den nyanlände ingår numera i ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen. 
Numera är det inte Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättningen 
utan det är Försäkringskassan som både beslutar och utbetalar. ”Papperslösa” 
(s. 57). Det finns två olika kategorier av papperslösa som utifrån bedömningen 
av ekonomiskt bistånd ska behandlas olika. 

 Preventivmedel; (s.76). Omfattas numera av högkostnadsskyddet. 
 Rekreationsresa, semester – avsnittet borttaget – ej relevant 
 Flyttkostnader; (s. 87). Hyra av flyttbil höjt till 1500 kr. 
 Bidragsbrott; (s. 100). Borttagen text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2021/00058  

Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun fått en inbjudan att svara på remiss från Regeringskansliet angående 
delbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt 
medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA): Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).  
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst 
vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Remissvaren ska ha kommit 
in till Justitiedepartementet senast den 15 april 2021.  
Barn och utbildningsnämnden har genom internremittering yttrat sig i ärendet.  
  
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82) 
om svenskt medborgarskap och en ny förordning förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap.  
  
Syftet med kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap är att stärka 
medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Kravet ska gälla för dem 
mellan 16–66 år. Kunskaperna ska kunna visas på flera olika sätt, bland annat genom 
godkända betyg, men också med godkänt på det nya ”medborgarskapsprovet”. Dispens 
från kravet föreslås ges om det föreligger särskilda skäl. Begreppet särskilda skäl 
föreslås omfatta väsentliga funktionsnedsättningar eller andra personliga förhållanden. 
  
De konsekvenser som Uddevalla kommun vill belysa är: 
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
Uddevalla kommun anser att söktrycket på vuxenutbildningen kommer att öka, då 
kunskaper i svenska och samhällskunskap krävs gällande svenskt medborgarskap. Det 
är svårt att uppskatta hur stor andel som väljer att göra ”medborgarskapsprovet” i stället, 
men vi uppskattar ändå att söktrycket kommer att öka. Att tillhandahålla fler 
utbildningsplatser, innebär även ökade kostnader för kommunen. 
Medborgarskapsprovet  
Uddevalla kommun anser att kommuninvånares behov av hjälp från kommunen ökar i 
samband med genomförandet av medborgarskapsprovet. Dels för att få hjälp med 
nedladdning av boken om samhällskunskap, dels med anmälan och genomförande av 
medborgarskapsprovet. Fler kommer att efterfråga tillgängliga datorer att nyttja i 
sammanhanget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-03. 
Yttrande Uddevalla kommun 2021-03-03. 
Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 (delbetänkande). 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18 § 24. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-18. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att avge kommunledningskontorets yttrande daterat 2021-03-03 
som Uddevalla kommuns svar på remissen med tillägget att Uddevalla kommun ser 
positivt på kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap då 
stärkt status på medborgskapet bedöms främja sammanhållningen i kommunen.  
 
Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe (M): Biträder Martin Petterssons (SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 
m.fl. yrkande och finner att utskottet antar Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
  
att avge kommunledningskontorets yttrande daterat 2021-03-03 som Uddevalla 
kommuns svar på remissen med tillägget att Uddevalla kommun ser positivt på 
kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap då stärkt 
status på medborgskapet bedöms främja sammanhållningen i kommunen.  
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Handläggare 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg 
Telefon 0522-69 75 21 
bjorn.warnberg@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens Internremiss - Remiss från Regeringskansliet 

om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 

svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är remissinstans till Regeringskansliets SOU 2021:2 Krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-01-21 på delegation att sända 
Regeringskansliets remiss på internremiss till barn och utbildningsnämnden.  
 
Verksamhetschef samt utvecklare för Uddevalla vuxenutbildning har läst 
Regeringskansliets SOU 2021:2 och utarbetat ett svar på Kommunstyrelsens 
internremiss.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Kommunstyrelsens Internremiss - Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021.2 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att översända barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 som 
remissvar på Kommunstyrelsens internremiss. 
  

Ärendebeskrivning 

16.2.1 Huvudmannen instämmer i utredningens bedömning om att kommunernas 
kostnader för att anordna svenska för invandrare kommer att öka, och att kostnaderna 
ska finansieras genom anslag. Huvudmannen förordnar att det sker genom riktat 
statsbidrag som baseras på elevantal och studieomfattning. 
 
Huvudmannen delar inte utredningens bedömning om att antalet personer som väljer att 
läsa en samhällskunskapskurs inom kommunal vuxenutbildning inte kommer att öka. 
Huvudmannen bedömer att antalet kommer öka. Huvudmannen förordnar finansiering 
genom anslag och att det sker genom riktat statsbidrag som baseras på elevantal och 
studieomfattning. 
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Huvudmannen instämmer och tillstyrker utredningens bedömning om att det för många 
personer kommer upplevas mer tilltalande att läsa sfi och samhällskunskap inom 
kommunal vuxenutbildningen istället för att läsa in sig på en bok, med tanke på det 
omfattande stöd och individanpassningar elever inom kommunal vuxenutbildning ges. 
Dessutom har personerna möjlighet till finansiering genom studiebidrag vid studier 
inom den kommunala vuxenutbildningen.    
 
Huvudmannen identifierar att det finns risk för påtryckningar och hot från elever som 
läser sfi eller samhällskunskapskurs inom kommunal vuxenutbildning, riktat mot lärare 
eller rektorer, gällande betyg. Specifikt kan det handla om vilket betyg som sätts och 
när betyget sätts i relation till utredning om medborgarskap.  
 
Utredningen konstaterar att det finns en uppenbar risk för äldre personer och kvinnor att 
medborgarskapsprov blir hinder för integration och delaktighet i samhället. Fler kvinnor 
än män studerar inom kommunal vuxenutbildning och inom sfi 2018 hade 21% av 
kvinnorna 0-6 års utbildning varav männen 14% (Skolverket/SOU 2020:66). 
Huvudmannen anser att jämställdhetsperspektivet är bristfälligt belyst och saknar 
förslag på insatser för att motverka försämrad jämställdhet för målgruppen. 
Huvudmannen föreslår att undersöka hur finansiering till kommunal vuxenutbildning 
kan utvecklas för att sfi ska fungera som en sådan stödinsats.  
 
Huvudmannen saknar en konsekvensanalys gällande hur studier inom grundläggande 
vuxenutbildning påverkar individernas möjligheter till studiebidrag. Många personer har 
rätt till endast 40 veckor studiebidrag för studier på grundläggande nivå, vilket för 
många elever inte är tillräckligt. 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Björn Wärnberg 
Förvaltningschef  Verksamhetschef  
  vuxenutbildningen  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska 

och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun fått en inbjudan att svara på remiss från Regeringskansliet angående 
delbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt 
medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA): Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).  
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst 
vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Remissvaren ska ha kommit 
in till Justitiedepartementet senast den 15 april 2021.  
Barn och utbildningsnämnden har genom internremittering yttrat sig i ärendet.  
 
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82) 
om svenskt medborgarskap och en ny förordning förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap.  
 
Syftet med kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap är att stärka 
medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Kravet ska gälla för dem 
mellan 16–66 år. Kunskaperna ska kunna visas på flera olika sätt, bland annat genom 
godkända betyg, men också med godkänt på det nya ”medborgarskapsprovet”. Dispens 
från kravet föreslås ges om det föreligger särskilda skäl. Begreppet särskilda skäl 
föreslås omfatta väsentliga funktionsnedsättningar eller andra personliga förhållanden. 
 
De konsekvenser som Uddevalla kommun vill belysa är: 
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
Uddevalla kommun anser att söktrycket på vuxenutbildningen kommer att öka, då 
kunskaper i svenska och samhällskunskap krävs gällande svenskt medborgarskap. Det 
är svårt att uppskatta hur stor andel som väljer att göra ”medborgarskapsprovet” i stället, 
men vi uppskattar ändå att söktrycket kommer att öka. Att tillhandahålla fler 
utbildningsplatser, innebär även ökade kostnader för kommunen. 
Medborgarskapsprovet  
Uddevalla kommun anser att kommuninvånares behov av hjälp från kommunen ökar i 
samband med genomförandet av medborgarskapsprovet. Dels för att få hjälp med 
nedladdning av boken om samhällskunskap, dels med anmälan och genomförande av 
medborgarskapsprovet. Fler kommer att efterfråga tillgängliga datorer att nyttja i 
sammanhanget. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-03 
Yttrande Uddevalla kommun 2021-03-03 
Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 (delbetänkande) 
Protokollsutdrag barn och utbildningsnämnden 2021-02-18 § 24 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-02-18 

Förslag till beslut  
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Sammanfattning 

I enlighet med utredningens uppdrag föreslås i detta betänkande att 
det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av svenskt medborgarskap. Kunskaperna föreslås kunna 
visas på olika sätt. Ett sätt föreslås vara genom godkänt resultat på 
ett särskilt framtaget prov i svenska och samhällskunskap (med-
borgarskapsprovet), men det ska också vara möjligt att visa kun-
skaper på andra sätt. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2025 och regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och 
en ny förordning: förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Syftet med kravet är att stärka medborgar-
skapets status och främja ett inkluderande samhälle. Nedan följer en 
sammanfattning av utredningens förslag.  

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap 

Krav på kunskaper för dem mellan 16 och 66 år 

Utredningen föreslår att det i lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap (medborgarskapslagen) ska ställas krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för att förvärva svenskt medborgar-
skap. Kravet på att visa kunskaper för svenskt medborgarskap före-
slås omfatta den som har fyllt 16 men inte 67 år. Kravet gäller dock 
inte statslösa personer födda i Sverige som är under 21 år och inte 
heller nordiska medborgare som förvärvar medborgarskap genom 
bestämmelserna om anmälan i 18 och 19 §§ medborgarskapslagen.  
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Kunskaperna i svenska och samhällskunskap ska kunna visas 
på olika sätt 

Utredningen föreslår att kunskaperna i svenska och samhällskun-
skap ska kunna visas genom godkänt resultat på ett prov i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (medborgarskaps-
provet, se nedan) eller på annat sätt. Andra sätt att visa kunskaper i 
svenska föreslås bl.a. vara godkänt betyg från kommunal vuxen-
utbildning (komvux) i svenska för invandrare (sfi) i kurs D, godkänt 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans års-
kurs 9 eller en kurs i någon av dessa ämnen från gymnasieskolan eller 
komvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Även godkänt resul-
tat på Tisus-testet föreslås godtas som bevis på kunskaper i svenska.  

Likaså föreslås att den som har godkänt avgångsbetyg i danska, 
norska eller svenska från en nordisk grundskola eller ett nordiskt 
gymnasium ska anses ha de kunskaper i svenska som efterfrågas för 
förvärv av svenskt medborgarskap.  

När det gäller andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap 
föreslås bl.a. att godkänt betyg i samhällskunskap från grundskolans 
årskurs 9 eller en kurs i samhällskunskap från gymnasiet eller kom-
vux på grundläggande eller gymnasial nivå ska godtas som bevis på 
sådana kunskaper. Även godkänt betyg från en kurs i samhällsorien-
terande ämnen från komvux på grundläggande nivå föreslås godtas 
som bevis på kunskaper i samhällskunskap. 

Kunskapskravet ska vara uppfyllt vid prövningen av kriterierna för 
förvärv av svenskt medborgarskap, dvs. vid tidpunkten för beslutet 
om medborgarskap.  

Dispens från kravet på kunskaper om det finns särskilda skäl 

Utredningen föreslår att den som inte rimligen kan förväntas visa 
kunskaper i svenska och samhällskunskap ska kunna få dispens från 
kravet på kunskaper om det föreligger särskilda skäl. Begreppet sär-
skilda skäl föreslås omfatta väsentliga funktionsnedsättningar eller 
andra personliga förhållanden. För att dispens ska kunna medges ska 
funktionsnedsättningen eller de personliga förhållandena ha en sådan 
påverkan på individens förmåga att visa kunskaper och vara av sådan 
omfattning och varaktighet att det inte är rimligt att kräva att denne 
visar kunskaper. Bedömningen av om det föreligger särskilda skäl för 
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dispens föreslås göras i samband med handläggningen av en anmälan 
eller ansökan om medborgarskap (se nedan). 

Ett medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap 

Ett digitalt prov i två delar 

Utredningen föreslår att det ska tas fram ett särskilt prov för svenskt 
medborgarskap. Provet ska genomföras digitalt och bestå av två 
delar; ett delprov i svenska och ett delprov i grundläggande samhälls-
kunskap.  

Utredningen föreslår också att medborgarskapsprovet ska kon-
strueras för t.ex. blinda. 

Medborgarskapsprovets innehåll och nivå 

Utredningen föreslår att medborgarskapsprovet i svenska ska pröva 
läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet och att det 
ska utformas på två nivåer. Delarna som testar läs- och hörförståelse 
ska utformas på en nivå som motsvarar B1 enligt den Gemensamma 
europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedöm-
ning (GERS), medan delarna som ska pröva skriftlig och muntlig 
färdighet ska utformas på A2-nivå.  

När det gäller medborgarskapsprovets samhällskunskapsdel före-
slås tyngdpunkten vara att testa sådana grundläggande kunskaper 
som man behöver ha för att leva och fungera i det svenska samhället 
med fokus på demokrati och den demokratiska processen. Vidare 
föreslås att provet ska vara utformat på svenska på en språklig nivå 
för läs- och hörförståelse som motsvarar GERS-nivå B1. Provet ska 
baseras på innehållet i en bok som ska tas fram särskilt för med-
borgarskapsprovet i samhällskunskap (se nedan).  

De språknivåer som utredningen föreslår ligger i linje med de 
nivåer som många andra europeiska länder ställer som krav för för-
värv av medborgarskap.  
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En bok till grund för medborgarskapsprovet i samhällskunskap 

Utredningen föreslår att medborgarskapsprovet i samhällskunskap 
ska grundas på en för ändamålet särskilt framtagen bok. Boken ska 
innehålla sådana kunskaper som man behöver ha för att leva och 
fungera i det svenska samhället med fokus på demokrati och den 
demokratiska processen och den ska finnas tillgänglig för nedladd-
ning från nätet på svenska och tio invandrarspråk i Sverige. Boken 
föreslås innehålla följande delområden: 

1. Sveriges geografiska och geopolitiska förutsättningar. 

2. Historiska händelser av betydelse för hur Sverige ser ut i dag 
(bondesamhälle, industrialisering, världskrig, efterkrigstid, teknik-
samhälle och digitalisering). 

3. Hur traditioner har betydelse och hur de har påverkat det svenska 
samhället. 

4. Den svenska välfärdsstrukturen och dess finansiering. 

5. Arbetsmarknad, arbetsliv och privatekonomi. 

6. Klimatet och miljöns betydelse för våra livsvillkor och betydelsen 
av hållbar utveckling. 

7. Integration och segregation. 

8. Sveriges grundlagar, det svenska rättssystemet och principer för 
rättssäkerhet. 

9. Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 
nationell nivå. 

10. Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän rösträtt. 

11. Vad det innebär att vara en aktiv, ansvarstagande och delaktig 
medborgare. 

12. Förtrogenhet med såväl jämlikhet och jämställdhet som med 
mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer och 
processer. 

13. Förtrogenhet med världsreligioner och livsåskådningar och hur 
de har betydelse för människors identitet, grupptillhörighet och 
livsstil.  
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14. Övergripande kunskap om EU och andra viktigare internationella 
samarbeten. 

Genomförandet av medborgarskapsprovet 

Provtidpunkter och provavgifter 

Utredningen föreslår att medborgarskapsprovet ska genomföras 
regelbundet över året, men att de exakta datumen ska beslutas av 
Universitets- och högskolerådet (UHR) efter samråd med Statens 
skolverk (Skolverket) och genomförande universitet och högskolor 
(se nedan). Avgiften för att göra provet i svenska föreslås vara 
2 000 kronor per provdeltagare och provtillfälle medan provet i sam-
hällskunskap föreslås kosta 500 kronor per provdeltagare och prov-
tillfälle. Den som är statslös och har fått flyktingförklaring eller 
resedokument från svensk myndighet föreslås dock inte behöva 
betala någon avgift.  

Provet ska kunna genomföras med anpassning 

Utredningen föreslår att den som har en funktionsnedsättning som 
gör att denne har behov av anpassning för att kunna genomföra 
provet ska kunna medges det. Även andra personliga förhållanden 
föreslås kunna läggas till grund för anpassning vid genomförandet av 
provet. Att ett prov genomförs med anpassning kan t.ex. innebära 
att provtiden förlängs eller att text förstoras upp eller skrivs ut på 
papper. Individen har således en förmåga att visa kunskap, men för-
mågan är nedsatt t.ex. på grund av en funktionsnedsättning.  

Provresultat 

Utredningen föreslår att ett godkänt resultat på medborgarskapsprov 
ska gälla obegränsat i tiden och att UHR ska besluta om resultatet. 
Provresultatet föreslås anges provdel för provdel så att resultatet för 
provdelen i svenska respektive samhällskunskap separeras. För prov-
delen i svenska föreslås dessutom att resultatet ska anges separat för 
varje förmåga och färdighet. Följden av att provresultatet anges för 
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varje förmåga och färdighet separat är att individen kan välja att göra 
om den eller de delar som denne tidigare inte klarat. 

Fördelningen av ansvar  

Migrationsverket 

Som en följd av utredningens förslag om krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap kommer Migrationsverkets handläggning av 
medborgarskapsärenden att innefatta en bedömning av om kun-
skapskravet är uppfyllt, alternativt en bedömning av om det före-
ligger särskilda skäl för att medge dispens från kravet. 

Skolverket 

Utredningen föreslår att Skolverket ska ansvara för framtagandet av 
den bok som provdelen i samhällskunskap ska bygga på. Skolverket 
föreslås också ansvara för rättningen av medborgarskapsprovet, att 
kontinuerligt ta fram och utveckla medborgarskapsprovet i svenska 
och samhällskunskap och att kontinuerligt ta fram bedömnings-
kriterier och rättningsinstruktioner för medborgarskapsprovet.  

UHR 

Utredningen föreslår att UHR ska ha det övergripande ansvaret för 
medborgarskapsprovet och fatta beslut om medborgarskapsprovets 
resultat eller om att en provdeltagare inte ska få ett resultat på provet 
samt utestängning från deltagande i provet på grund av fusk. De två 
sistnämnda besluten föreslås kunna överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. UHR föreslås även samordna de involverade myndig-
heternas arbete och insatser. 

Universitet och högskolor 

Utredningen föreslår att universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) ska ansvara för att genomföra med-
borgarskapsprovet. Detta får ske i samverkan mellan lärosätena.
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Summary 

In accordance with the remit of the Inquiry, we propose in this 
report that a requirement of knowledge of Swedish and civics should 
be introduced for the acquisition of Swedish citizenship. We pro-
pose that it should be possible to prove this knowledge in various 
ways. One way we propose is by passing a specially produced test in 
Swedish and civics (the citizenship test), but it should also be 
possible to prove knowledge in other ways. The proposals should 
enter into force on 1 January 2025 and be regulated in the Swedish 
Citizenship Act (2001:82) and a new ordinance: the ordinance on 
the citizenship test in Swedish and civics. The purpose of the 
requirement is to enhance the status of citizenship and promote an 
inclusive society. A summary of our proposals is set out below.  

Requirement of knowledge of Swedish and civics 
for Swedish citizenship  

Requirement of knowledge for people aged between 16 and 66 

The Inquiry proposes that the Swedish Citizenship Act (2001:82) 
should stipulate that knowledge of Swedish and civics is required for 
the acquisition of Swedish citizenship. The knowledge requirement 
for Swedish citizenship should cover people who have turned 16 but 
not 67 years. However, this requirement should not apply to state-
less persons born in Sweden who are under 21 or to Nordic citizens 
who acquire citizenship through the provisions on notification in 
Sections 18 and 19 of the Citizenship Act.  
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Possibility of proving knowledge of Swedish and civics 
in various ways 

The Inquiry proposes that it should be possible to prove knowledge 
of Swedish and civics by passing test in Swedish and civics for Swedish 
citizenship (the citizenship test, see below) or in other ways. Other 
ways of proving knowledge of Swedish proposed include a pass from 
municipal adult education (komvux) in Swedish for immigrants (SFI) 
on course D, a pass in Swedish or Swedish as a Second Language from 
Year 9 of compulsory school or a course in one of these subjects 
from upper secondary school or municipal adult education at basic 
or upper secondary level. A pass in the Tisus Test should also be 
accepted as proof of knowledge of Swedish. Similarly, we also propose 
that a person who has a pass in Danish, Norwegian or Swedish in a 
leaving certificate from a Nordic compulsory school or upper 
secondary school should be considered to have the knowledge of 
Swedish being required for the acquisition of Swedish citizenship.  

As regards other ways of proving knowledge of civics, our pro-
posals include accepting a pass in civics from Year 9 of compulsory 
school or a course in civics from upper secondary school or municipal 
adult education at basic or upper secondary level as proof of such 
knowledge. We propose that a pass in a course in social subjects from 
municipal adult education at basic level should also be accepted as 
proof of knowledge of civics. 

The knowledge requirement should be fulfilled at the time when 
the criteria for Swedish citizenship are examined, i.e. at the time of 
the decision on Swedish citizenship.  

Exemption from the knowledge requirement if there are special 
reasons 

The Inquiry proposes that a person who cannot reasonably be 
expected to prove knowledge of Swedish and civics should be able to 
get an exemption from the knowledge requirement if there are special 
reasons. We propose that the term special reasons should cover 
significant functional disabilities or other personal circumstances. For 
an exemption to be granted the disability or the personal circum-
stances should have an effect on the individual’s ability to prove 
knowledge and be of a scale and duration that mean that it is not 
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reasonable to require that they prove knowledge. Our proposal is that 
the assessment of whether there are special reasons for an exemption 
should be made when a notification or application for citizenship is 
processed (see below). 

A citizenship test in Swedish and civics 

A digital test in two parts 

The Inquiry proposes that a special test for Swedish citizenship 
should be produced. The test should be held digitally and consist of 
two parts: a part in Swedish and a part in basic civics.  

The Inquiry also proposes that the citizenship test should be 
designed for blind people, for example. 

Content and level of the citizenship test 

The Inquiry proposes that the citizenship test in Swedish should test 
reading and listening comprehension and written and oral pro-
ficiency and that it should be designed at two levels. The parts that 
test reading and listening comprehension should be designed at a 
level that corresponds to B1 according to the Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assess-
ment (CEFR), while the parts that test written and oral proficiency 
should be designed at level A2.  

As regards the civics part of the citizenship test, we propose that 
the emphasis should be on testing basic knowledge needed to live and 
function in Swedish society focusing on democracy and the demo-
cratic process. We also propose that the test should be designed in 
Swedish at a language level for reading and listening comprehension 
that corresponds to CEFR level B1. The test should be based on the 
content of a book produced specially for the citizenship test in civics 
(see below).  

The language levels proposed by the Inquiry are in line with the 
levels required by many other European countries for the acquisition 
of citizenship.  
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A book as the basis for the citizenship text in civics 

The Inquiry proposes that the citizenship test in civics should be 
based on a book specially produced for the purpose. The book 
should contain knowledge needed to live and function in Swedish 
society focusing on democracy and the democratic process and it 
should be available for download in Swedish and ten immigrant 
languages in Sweden. We propose that the book should contain the 
following parts: 

1. Sweden's geographical and geopolitical situation. 

2. Historical events of importance for what Sweden is like today 
(agrarian society, industrialisation, world wars, the postwar 
period, technology society and digitalisation). 

3. How traditions are of importance and how they have affected 
Swedish society. 

4. Structure of Sweden’s welfare services and their financing. 

5. Labour market, working life and private finances. 

6. The importance of the climate and environment for our living 
conditions and the importance of sustainable development. 

7. Integration and segregation. 

8. Sweden’s constitution, the Swedish legal system and principles 
for the rule of law. 

9. Sweden’s democratic and political organisation at local and national 
level. 

10. Political elections and parties in Sweden. Popular movements and 
universal suffrage. 

11. What it means to be an active, responsible and engaged citizen. 

12. Familiarity both with fairness, equity and gender equality and with 
human rights and democratic values, principles and processes. 

13. Familiarity with world religions and outlooks on life and what 
importance they have for people’s identity, group membership 
and lifestyle.  
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14. General knowledge about the EU and other important inter-
national cooperation. 

Arrangement of the citizenship test  

Test dates and charges 

The Inquiry proposes that the citizenship test should be held regularly 
over the year, but that the exact dates should be decided by the 
Swedish Council for Higher Education (UHR) after consultation 
with the Swedish National Agency for Education and the universities 
and other higher education institutions arranging the test (see below). 
Our proposal is that the charge for taking the test in Swedish should 
be SEK 2 000 per participant and session while the test in civics should 
cost SEK 500 per participant and session. However, a person who is 
stateless and has been given a declaration of refugee status or a travel 
document by a Swedish authority should not have to pay any charge.  

It should be possible to arrange the test with adaptations 

The Inquiry proposes that a person who has a disability that means 
that they need an adaptation to be able to take the test should be 
allowed this. We propose that it should also be possible for other 
personal circumstances to form the basis for adaptations in taking 
the test. Taking a test with an adaptation can, for example, mean that 
the time allowed for the test is extended or that text is enlarged or 
written out on paper. The individual thus has an ability to prove 
knowledge but their ability is impaired on account of a disability, for 
instance.  

Test results 

The inquiry proposes that there should be no time limit for a pass in 
the citizenship test and that the results should be decided by the 
UHR. Our proposal is that the test result should be stated for each 
part of the test, i.e. the parts in Swedish and civics should be separated. 
As regards the part in Swedish, we also propose that the result should 
be stated separately for each ability and proficiency. When the test 
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result is stated separately for each ability and proficiency, the 
individual is able to choose to retake the part or parts that they have 
not already passed. 

Distribution of responsibilities  

Swedish Migration Agency 

As a result of the Inquiry’s proposal of a requirement of knowledge 
of Swedish and civics, the Swedish Migration Agency’s processing of 
citizenship cases will include an assessment of whether the require-
ment has been fulfilled or, alternatively, an assessment of whether 
there are special reasons to grant an exemption from the requirement. 

Swedish National Agency for Education 

The Inquiry proposes that the Swedish National Agency for Education 
should be responsible for the book that the part of the test in civics 
will be based on. We also propose that the National Agency for 
Education should be responsible for the correction of the citizenship 
test, the ongoing production and development of the citizenship test 
in Swedish and civics and for the ongoing production of assessment 
criteria and correction instructions for the citizenship test. 

Swedish Council for Higher Education (UHR)  

The Inquiry proposes that the UHR should have the overall 
responsibility for the citizenship test and make decisions on the 
results of the citizenship test or that a test participant will not be given 
a result from the test as well as on exclusion from the test on account 
of cheating. It should be possible to appeal the latter two decisions to 
a general administrative court. The UHR should also coordinate the 
work done and measures taken by the agencies involved. 
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Universities and other higher education institutions 

The Inquiry proposes that universities and other higher education 
institutions covered by the Higher Education Act (1992:1434) should 
be responsible for arranging the citizenship test. This will have to be 
done in collaboration between the higher education institutions. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) 
om svenskt medborgarskap 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap  

dels att 7–13, 18 och 19 §§ och punkt 4 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 
ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10 a §, 13 a–13 d §§, 
och närmast före 13 a § en rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §1 
Ett barn som inte har svenskt medborgarskap förvärvar svenskt 

medborgarskap genom anmälan av den eller dem som har vårdnaden 
om barnet, om barnet 

Anmälan ska göras innan barnet har fyllt arton år. 
Om barnet har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap, 

krävs för förvärv av svenskt medborgarskap att barnet samtycker till 

 
1 Senaste lydelse 2014:481. 

1. har permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige, och 

2. har hemvist här i landet sedan 
tre år eller, om barnet är statslöst, 
två år. 

1. har permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige,  

2. har hemvist här i landet sedan 
tre år eller, om barnet är statslöst, 
två år, och  

3. vid beslutstillfället har visat 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a §. 
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det. Sådant samtycke behövs dock inte om barnet är varaktigt för-
hindrat att lämna samtycke på grund av en psykisk störning eller på 
grund av något annat liknande förhållande. 

8 §2 
En utlänning som har fyllt arton men inte tjugoett år förvärvar 

svenskt medborgarskap genom anmälan, om han eller hon 
1. har permanent uppehålls-

tillstånd i Sverige, och 
2. har hemvist här i landet 

sedan han eller hon fyllde tretton 
år eller, i fråga om den som är 
statslös, femton år. 

1. har permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige,  

2. har hemvist här i landet 
sedan han eller hon fyllde tretton 
år eller, i fråga om den som är 
statslös, femton år, och 

3. vid beslutstillfället har visat 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a §. 

9 §3 
Den som har fyllt arton år och som har förlorat eller befriats från 

sitt svenska medborgarskap återfår detta genom anmälan, om han 
eller hon 

1. har permanent uppehållstillstånd i Sverige, 
2. har haft hemvist här i landet 

under sammanlagt tio år, och 
3. sedan två år har hemvist här 

i landet. 

2. har haft hemvist här i landet 
under sammanlagt tio år, 

3. sedan två år har hemvist här 
i landet, och  

4. vid beslutstillfället har visat 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a §. 

 
10 §4 

Om en utlänning blir svensk medborgare enligt 6, 7, 8 eller 9 §, 
förvärvar även hans eller hennes ogifta barn som har hemvist här i 
landet och inte har fyllt arton år svenskt medborgarskap om utlän-
ningen  

 
2 Senaste lydelse 2014:481. 
3 Senaste lydelse 2014:794. 
4 Senaste lydelse 2014:481. 
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1. ensam har vårdnaden om barnet, eller 
2. har vårdnaden gemensamt med den andra föräldern och han 

eller hon är svensk medborgare. 
Blir föräldrarna till ett ogift barn som har hemvist här i landet och 

som inte har fyllt arton år samtidigt svenska medborgare enligt 6, 7, 
8 eller 9 §, förvärvar även barnet svenskt medborgarskap om han 
eller hon står under bådas vårdnad.  

 För förvärv av medborgarskap 
krävs att kunskaper i svenska och 
samhällskunskap enligt 13 a § har 
visats vid beslutstillfället. 

     
 10 a § 

Den som inte kan visa kun-
skaper i svenska och samhällskun-
skap enligt 7 § 3, 8 § 3, 9 § 4 och 
10 § tredje stycket förvärvar svenskt 
medborgarskap genom anmälan 
endast om han eller hon på grund 
av särskilda skäl inte rimligen kan 
förväntas visa sådana kunskaper. 

 
11 §5 

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap 
(naturaliseras), om han eller hon har 

1. styrkt sin identitet, 
2. fyllt arton år, 
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 
4. hemvist här i landet 
a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk 

medborgare, 
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma 

som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), 
c) sedan fem år i fråga om 

övriga utlänningar, och 
5. haft och kan förväntas kom-

ma att ha ett hederligt levnadssätt. 

c) sedan fem år i fråga om 
övriga utlänningar,  

5. haft och kan förväntas kom-
ma att ha ett hederligt levnadssätt, 
och 

 
5 Senaste lydelse 2005:722. 
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6. visat kunskaper i svenska 
och samhällskunskap enligt 13 a §. 

 
12 §  

Om kraven i 11 § inte är upp-
fyllda får, om inte annat följer av 
andra stycket, sökanden ändå 
naturaliseras, om 

Om kraven i 11 § inte är upp-
fyllda får, om inte annat följer av 
andra och tredje styckena, sökan-
den ändå naturaliseras, om 

1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare, 
2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller 
3. det annars finns särskilda skäl till det. 
En sökande som inte kan styrka sin identitet enligt 11 § 1 får 

naturaliseras, endast om han eller hon sedan minst åtta år har hemvist 
här i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig. 

 En sökande som inte kan visa 
kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 11 § 6 får natura-
liseras endast om han eller hon på 
grund av särskilda skäl inte rim-
ligen kan förväntas visa sådana 
kunskaper.  

    
13 § 

I ett beslut om naturalisation 
skall det bestämmas om även 
sökandens ogifta barn som är 
under arton år förvärvar svenskt 
medborgarskap. 

I ett beslut om naturalisation 
ska det bestämmas om även 
sökandens ogifta barn som är 
under arton år förvärvar svenskt 
medborgarskap. 

För förvärv av medborgarskap 
krävs att kunskaper i svenska och 
samhällskunskap har visats enligt 
13 a §. 

Den som inte kan visa kun-
skaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 13 a § får natura-
liseras endast om han eller hon på 
grund av särskilda skäl inte rim-
ligen kan förväntas visa sådana 
kunskaper. 
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Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap 

 
 
 
 
 
 
 

13 a § 
Kunskaper i svenska och sam-

hällskunskap ska visas antingen 
genom godkänt medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskun-
skap eller på annat sätt i enlighet 
med 13 b § eller 13 c §. 

Provet i svenska ska pröva läs- 
och hörförståelse på nivå B1 enligt 
gemensam europeisk referensram 
för språk och skriftlig och muntlig 
färdighet på nivå A2. 

Provet i samhällskunskap ska 
utformas på svenska på nivå B1 
enligt den gemensamma referens-
ramen och pröva grundläggande 
samhällskunskap.  

Kravet att visa kunskaper gäller 
för den som har fyllt sexton men 
inte sextiosju år. Kravet gäller inte 
statslösa födda i Sverige under 
tjugoett år. 

 
 13 b § 

Andra sätt att visa kunskaper i 
svenska enligt 13 a § första stycket 
är genom  

1. godkänt betyg i svenska för 
invandrare i kurs D, 

2. godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk från  

a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, 

eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 

10,  
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3. godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk mot-
svarande grundskolans årskurs 9 
från gymnasial introduktions-
utbildning,  

4. godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk från en 
kurs i gymnasieskolan, gymnasie-
särskolan eller motsvarande utbild-
ning,  

5. godkänt betyg i en kurs i 
svenska eller svenska som andra-
språk från kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande eller 
gymnasial nivå, eller 

6. godkänt resultat på Tisus-
test.  

Vid förvärv av svenskt med-
borgarskap enligt 7–10, 11 och 
13 §§ ska en utlänning anses ha 
kunskaper i svenska om denne 
kan visa godkänt avgångsbetyg i 
danska, norska eller svenska från 
en nordisk grundskola eller ett 
nordiskt gymnasium. 

 
 13 c § 

Andra sätt att visa kunskaper i 
samhällskunskap enligt 13 a § första 
stycket är genom  

1. godkänt betyg i samhälls-
kunskap från  

a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, 

eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 

10,  
2. godkänt betyg i samhällskun-

skap från en kurs i gymnasieskolan, 
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gymnasiesärskolan eller mot-
svarande utbildning, eller 

3) godkänt betyg i en kurs i 
a) samhällskunskap eller en 

kurs i grundläggande samhälls-
orienterande ämnen från kom-
munal vuxenutbildning på grun-
dläggande nivå, eller 

b) samhällskunskap från kom-
munal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå. 

     
 13 d § 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om det medborgar-
skapsprov som avses i 13 a § första 
stycket. 

18 §6 
En medborgare i en avtalsstat förvärvar svenskt medborgarskap 

genom anmälan, om han eller hon 
1. har fyllt arton år, 
2. har hemvist här i landet sedan fem år, och 
3. under denna tid inte har dömts till frihetsberövande påföljd. 
När en person förvärvar med-

borgarskap på sådant sätt tillämpas 
10 § i fråga om medborgarens 
barn. 

När en person förvärvar med-
borgarskap på sådant sätt tillämpas 
10 § första och andra styckena i 
fråga om medborgarens barn. 

19 § 
Den som har förlorat sitt 

svenska medborgarskap och där-
efter oavbrutet varit medborgare 
i en avtalsstat, får tillbaka svenskt 
medborgarskap genom anmälan, 
om han eller hon har tagit hem-
vist här i landet. Vid sådant för-

Den som har förlorat sitt 
svenska medborgarskap och där-
efter oavbrutet varit medborgare 
i en avtalsstat, får tillbaka svenskt 
medborgarskap genom anmälan, 
om han eller hon har tagit hem-
vist här i landet. Vid sådant för-

 
6 Senaste lydelse 2014:481. 
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värv av medborgarskap tillämpas 
10 § när det gäller medborgarens 
barn. 

värv av medborgarskap tillämpas 
10 § första och andra styckena när 
det gäller medborgarens barn. 

 
Punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen 

(2001:82) om svenskt medborgarskap 
Den som har förlorat sitt 

svenska medborgarskap enligt 
7 § lagen (1950:382) om svenskt 
medborgarskap återfår detta 
genom anmälan till Migrations-
verket. 

Den som har förlorat sitt 
svenska medborgarskap enligt 
7 § lagen (1950:382) om svenskt 
medborgarskap återfår detta 
genom anmälan till Migrations-
verket under förutsättning att han 
eller hon vid beslutstillfället har 
visat kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap enligt 13 a § i den nya 
lagen. 

Om den som anmälan avser står under någon annans vårdnad vid 
tidpunkten för anmälan, görs denna istället av den eller dem som är 
vårdnadshavare. 

Om anmälan avser ett barn som har fyllt tolv år och har utländskt 
medborgarskap krävs för förvärv av svenskt medborgarskap att 
barnet samtycker till det. Sådant samtycke behövs dock inte om 
barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av en 
psykisk störning eller på grund av något annat liknande förhållande. 
                    

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025. 
2. Ärenden som har kommit in till Migrationsverket eller läns-

styrelsen före den 1 januari 2025 ska handläggas enligt äldre före-
skrifter. 

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av  
a) beslut som har meddelats före den 1 januari 2025, eller 
b) beslut i sådana ärenden som har handlagts enligt punkt 2. 
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1.2 Förslag till förordning (0000:000) 
om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap 

Härigenom föreskrivs följande. 

Tillämpningsområde 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om prov i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (medborgarskaps-
prov) och behandling av personuppgifter. 

Bestämmelser om krav på godkänt medborgarskapsprov för svenskt 
medborgarskap finns i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. 

Medborgarskapsprovet 

2 §    Medborgarskapsprovet ska genomföras digitalt och bestå av 
två delar: delprov i svenska och delprov i samhällskunskap.  

Delprovet i svenska ska pröva följande språkdelar:  
1. läsförståelse,  
2. hörförståelse,  
3. skriftlig färdighet, och  
4. muntlig färdighet. 
Delprovet i samhällskunskap ska bestå av flervalsfrågor som 

grundas på vad som anges i 3 §.  
 
3 §    Tyngdpunkten i delprovet i samhällskunskap ska ligga på kun-
skaper som behövs för att leva och fungera i det svenska samhället 
med fokus på demokrati och den demokratiska processen. Följande 
delområden ska ingå. 

1. Sveriges geografiska och geopolitiska förutsättningar. 
2. Historiska händelser av betydelse för hur Sverige ser ut idag 

(bondesamhälle, industrialisering, världskrig, efterkrigstid, tekniksam-
hälle och digitalisering). 

3. Hur traditioner har betydelse och hur de har påverkat det svenska 
samhället. 

4. Den svenska välfärdsstrukturen och dess finansiering. 
5. Arbetsmarknad, arbetsliv och privatekonomi. 
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6. Klimatet och miljöns betydelse för våra livsvillkor och bety-
delsen av hållbar utveckling. 

7. Integration och segregation. 
8. Sveriges grundlagar, det svenska rättssystemet och principer 

för rättssäkerhet. 
9. Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 

nationell nivå. 
10. Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän 

rösträtt. 
11. Vad det innebär att vara en aktiv, ansvarstagande och delaktig 

medborgare. 
12. Förtrogenhet med såväl jämlikhet och jämställdhet som med 

mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer och 
processer. 

13. Förtrogenhet med världsreligioner och livsåskådningar och 
hur de har betydelse för människors identitet, grupptillhörighet och 
livsstil.  

14. Övergripande kunskap om EU och andra viktigare inter-
nationella samarbeten. 

 
4 §    Universitets- och högskolerådet ska ha det övergripande ansvaret 
för medborgarskapsprovet och samordna de inblandade myndig-
heternas arbete och insatser. 

Statens skolverk ska ansvara för och kontinuerligt utveckla med-
borgarskapsprovet.  

Universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) ska ansvara för genomförandet av provet. 

 
5 §    Medborgarskapsprovet ska genomföras regelbundet över året.  

Datum för medborgarskapsprovet beslutas av Universitets- och 
högskolerådet efter samråd med Statens skolverk och de universitet 
och högskolor som avses i 4 § tredje stycket. 
 
6 §    Den som vill delta i medborgarskapsprovet ska betala en avgift 
i samband med anmälan till respektive delprov. Avgiften ska vara 

1. 2 000 kronor för delprovet i svenska, och 
2. 500 kronor för delprovet i samhällskunskap. 
För den som har ett godkänt resultat i minst en av de språkdelar som 

anges i 2 § andra stycket 1–4 ska avgiften vara 500 kronor per språkdel. 
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Avgift ska inte erläggas av den som är statslös och som fått flykting-
förklaring eller resedokument av en svensk myndighet. 

 
7 §    Den som på grund av en funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden kan visa att denne har behov av anpassning 
av medborgarskapsprovet ska kunna medges anpassning av provet 
efter ansökan. En ansökan om anpassning ska ges in till Universitets- 
och högskolerådet i samband med att avgiften för provet betalas. 

Beslut om anpassning fattas av det universitet eller den högskola 
där provdeltagaren ska genomföra medborgarskapsprovet. 

 
8 §    Medborgarskapsprovet ska endast få genomföras av den vars 
identitet har fastställts. För att fastställa identiteten ska provdel-
tagaren visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling. 
 
9 §    Vid medborgarskapsprovet ska provdeltagaren skriftligen för-
säkra på heder och samvete att han eller hon kommer att lämna svar 
utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid 
provet. 
 
10 §    Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid prov i svenska eller samhällskunskap 
ska utestängas från deltagande i provet under en period av två år från 
tidpunkten för försöket. Beslut om utestängning fattas av Universi-
tets- och högskolerådet. 
 
11 §    Provdeltagare som inte följer bestämmelserna i 8, 9 eller 10 § 
eller de anvisningar som ges i samband med genomförandet av provet 
får, efter beslut av Universitet- och högskolerådet, inget resultat på 
medborgarskapsprovet  
 
12 §    Universitets- och högskolerådet ska besluta om resultatet på 
medborgarskapsprovet. Provresultatet ska anges var för sig för prov-
delen i svenska och provdelen i samhällskunskap.  

För provdelen i svenska ska resultatet anges för var och en av de 
språkdelar som anges i 2 § andra stycket 1–4. 

Ett godkänt resultat på medborgarskapsprovet ska gälla obegränsat 
i tiden. 
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Personuppgiftsbehandling 

13 §    Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. 

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller 
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till den lagen, om inte annat följer av denna förordning eller före-
skrifter som har meddelats i anslutning till förordningen. 

 
14 §    Ett universitet, en högskola och Universitets- och högskole-
rådet är var och en personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som myndigheten utför. 

 
15 §    Universitet, högskolor och Universitets- och högskolerådet 
får behandla personuppgifter om det behövs för 

1. handläggning av anmälningar till medborgarskapsprov,  
2. genomförande av medborgarskapsprov eller en myndighets 

biträde i sådana ärenden i verksamhet enligt denna förordning, 
3. rättning av eller beslut om medborgarskapsprov eller en myndig-

hets biträde i sådana ärenden i verksamhet enligt denna förordning, 
4. handläggning av ett ärende om utestängning från medborgar-

skapsprov eller en myndighets biträde i sådana ärenden i verksamhet 
enligt denna förordning, 

5. framställning av statistik, eller 
6. fullgörande av en rättslig skyldighet att registrera eller på annat 

sätt dokumentera en personuppgift. 
 
16 §    Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas 
ut till 

1. Migrationsverket 
2. en högskola eller ett universitet som bistår med rättning av 

medborgarskapsprov, och 
3. en provdeltagare om uppgifterna rör honom eller henne själv. 
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17 §   Universitets- och högskolerådet ska på begäran av Migrations-
verket lämna ut personuppgifter som rådet behandlar enligt 15 § 1–4  

Om det finns skäl för det ska Universitets- och högskolerådet på 
eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Migrations-
verket. 

Överklagande 

18 §    Universitets- och högskolerådets beslut enligt 10 och 11 §§ 
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt 
denna förordning får inte överklagas.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Bemyndigande 

19 §    Universitets- och högskolerådet får meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.3 Förslag till förordning om ändring 
i högskoleförordningen (1993:100) 

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100) 
att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 24 §, och närmast före 1 kap. 
24 § en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 kap. 

 
 Medborgarskapsprov 

 
24 §  

Högskolor ska genomföra med-
borgarskapsprov enligt förord-
ningen (0000:000) om medborgar-
skapsprov i svenska och samhälls-
kunskap. Detta får ske i samverkan 
mellan högskolorna. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2012:811) med instruktion för Universitets- 
och högskolerådet 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2012:811) med 
instruktion för Universitets- och högskolerådet att 1 § ska ha följande 
lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Universitets- och högskole-
rådet ansvarar för uppgifter i fråga 
om service, samordning, främ-
jande och utvecklande verksam-
het samt internationellt samarbete 
och mobilitet inom utbildnings-
området. 

Universitets- och högskole-
rådet ansvarar för uppgifter i fråga 
om service, samordning, främ-
jande och utvecklande verksam-
het samt internationellt samarbete 
och mobilitet inom utbildnings-
området och för service och sam-
ordning av medborgarskapsprovet 
enligt förordningen (0000:000) om 
medborgarskapsprov i svenska och 
samhällskunskap. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:1047) med instruktion för Statens 
skolverk 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:1047) med 
instruktion för Statens skolverk att 18 § ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §1 
Myndigheten ska 
1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för funktionshinders-

frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde och – i den mån det 
inte är en uppgift för Specialpedagogiska skolmyndigheten – inom 
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i 
förhållande till övriga berörda parter, 

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som 
rör nyanlända personer, 

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och 
vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, 

4. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för frågor om de nationella 
minoriteterna och de nationella minoritetsspråken inom ramen för 
sitt verksamhetsområde vilket innefattar att verka samlande, 
stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter, 

5. främja användningen och utvecklingen av validering inom 
kommunal vuxenutbildning, 

6. inom ramen för sitt verk-
samhetsområde stödja kommu-
ner och andra huvudmän i arbetet 
med säkerhet och krisberedskap, 
och  

7. ha ett samlat ansvar (sek-
torsansvar) inom ramen för sitt 
verksamhetsområde när det gäller 
de statliga insatserna för att ta till-
vara digitaliseringens möjligheter 
för ökad måluppfyllelse och lik-
värdighet, vilket innefattar att 
vara samlande, stödjande och på-

6. inom ramen för sitt verk-
samhetsområde stödja kommu-
ner och andra huvudmän i arbetet 
med säkerhet och krisberedskap,  

 
7. ha ett samlat ansvar (sek-

torsansvar) inom ramen för sitt 
verksamhetsområde när det gäller 
de statliga insatserna för att ta till-
vara digitaliseringens möjligheter 
för ökad måluppfyllelse och lik-
värdighet, vilket innefattar att 
vara samlande, stödjande och på-

 
1 Senaste lydelse 2019:1289.  
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drivande i förhållande till övriga 
berörda myndigheter och andra 
relevanta parter. 

drivande i förhållande till övriga 
berörda myndigheter och andra 
relevanta parter, och 

8. ha ett samlat ansvar för och 
kontinuerligt utveckla medborgar-
skapsprovet enligt förordningen 
(0000:000) om medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskun-
skap. I det ansvaret ligger att 

1. ta fram en bok baserad på 3 § 
förordningen (0000:000) om med-
borgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap, 

2. kontinuerligt ta fram med-
borgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap, 

3. kontinuerligt ta fram bedöm-
ningskriterier och rättningsinstruk-
tioner för medborgarskapsprov, och 

4. rätta medborgarskapsprovet. 
Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 

rapportera till Naturvårdsverket och samråda med myndigheten om 
vilken rapportering som behövs. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

I det här kapitlet redogörs för utredningens uppdrag och för hur 
arbetet har bedrivits. Utredningen redovisar också kort sitt för-
hållningssätt till Kommittén om den framtida svenska migrations-
politikens förslag på krav på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap för permanent uppehållstillstånd. 

2.1 Utredningens uppdrag 

Utredningens uppdrag är att lämna förslag som innebär att godkänt 
prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett 
krav för medborgarskap i Sverige. Syftet är att stärka medborgar-
skapets status och främja ett inkluderande samhälle. Inom ramen för 
utredningens uppdrag ligger också att se över vissa andra frågor om 
förvärv och förlust av medborgarskap. Dessa andra frågor redovisas 
dock inte i detta delbetänkande. 

Inom ramen för sitt arbete med språk- och samhällskunskaps-
kravet ska utredningen föreslå ett system för språk- och samhälls-
kunskapskrav som är rättssäkert, kostnadseffektivt och rättvist. 
Utredningen ska då särskilt beakta de jämställdhetspolitiska målen 
och vikten av att ge lika goda förutsättningar för integration för 
kvinnor och män.  

Utredningen ska utreda i vilken utsträckning det är lämpligt med 
undantag från kravet på kunskaper i språk- och samhällskunskap för 
t.ex. barn, statslösa personer som är födda i Sverige, nordiska med-
borgare samt personer med funktionsnedsättning och personer som 
av andra skäl har betydande svårigheter att visa tillräcklig kunskap. 
Utredningen ska i det arbetet beakta Sveriges internationella för-
pliktelser.  
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Utredningen ska också utreda och lämna förslag om utformningen 
och bedömningen av prov, om vem som ska arrangera utbildningar 
och prov och om möjligheter att göra om provet och överklaga prov-
resultat.  

Utredningens förslag ska så långt som möjligt utnyttja befintliga 
system för undervisning och examination i svenska och samhälls-
kunskap. Vidare ska förslagens konsekvenser när det gäller behovet 
av lärare och examinatorer analyseras. I utredningens uppdrag ligger 
också att redogöra för utländska förhållanden på området, särskilt de 
andra nordiska länderna. Eftersom det inte ligger inom utredningens 
uppdrag att överväga hur ett kunskapskrav i något av minoritets-
språken i Sverige skulle kunna ligga till grund för svenskt med-
borgarskap görs inte några sådana överväganden.  

2.2 Utredningens arbete 

Utredningen har haft fem möten med sekretariatet samt sakkunniga 
och experter närvarande. Sakkunniga och experter har getts möjlig-
het att lämna skriftliga synpunkter på utredningens utkast till förslag 
i samband med mötena och vid ytterligare två tillfällen då material 
har skickats ut per mejl. Experten Pieter Bevelander har i en presen-
tation vid ett möte delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
kring kriterier för medborgarskap och individers möjligheter att bli 
svenska medborgare genom ansökan (naturalisering).  

Sekretariatet närvarade i november 2019 vid ett nordiskt tjänste-
mannamöte mellan de departement i Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige som arbetar med migrations- och medborgar-
skapsfrågor i syfte att informera sig om vilka krav som de nordiska 
länderna ställer upp för medborgarskap. Sekretariatet har också 
inhämtat vissa landspecifika uppgifter från de deltagande departe-
menten under arbetets gång. 

Därutöver har sekretariatet haft kontakt, möte och/eller har 
begärt och fått in synpunkter från följande aktörer. 

Sekretariatet har besökt Migrationsverket, Norrköping för att 
informera sig om deras arbete med medborgarskapsärenden.  

Sekretariatet har besökt Sfi Järva för att bilda sig en uppfattning om 
hur undervisningen i svenska för invandrare (sfi) går till. Sekretariatet 
har på förfrågan även fått skriftlig information om sfi-undervisning 
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från Lärcenter, Falköping. Sekretariatet har också haft möte med 
Vuxenutbildningscentrum, Stockholm för att förstå hur testning av 
personer som anvisas till sfi går till. 

Vidare har sekretariatet besökt Elvira Kunskapsutveckling Ab, 
Stockholm, anordnare av samhällsorientering i Stockholm och 
Centrum för samhällsorientering i Stockholms län för att erhålla 
information om hur undervisning i samhällsorientering organiseras 
och anordnas. Vuxenutbildningen Gävle har på begäran också in-
kommit med svar på frågor om samhällsorientering. 

Sekretariatet har även haft kontakter och ett möte med Läns-
styrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Skåne län och Läns-
styrelsen i Jönköpings län bl.a. för information om deras erfaren-
heter av arbetet med samordning av samhällsorienteringen i Sverige 
och arbetet med boken ”Om Sverige” som används av en stor andel 
kommuner i undervisningen i samhällsorientering.  

Ett telefonmöte med Synskadades riksförbund har genomförts av 
sekretariatet och Sveriges dövas riksförbund har ombetts komma in 
med information/synpunkter. 

Vidare har ett möte med en arbetsförmedlare på Arbetsförmed-
lingen Stockholm Liljeholmen genomförts i syfte att bättre förstå 
Arbetsförmedlingens roll när nyanlända anvisas till sfi och samhälls-
orientering. 

Sekretariatet har också samtalat med Institutionen för pedagogik 
och specialpedagogik vid Göteborgs universitet (nationella prov i 
samhällskunskap) och företrädare för Institutionen för språkdidaktik 
vid Stockholms universitet (nationella prov i sfi) för information om 
hur prov konstrueras.  

Sekretariatet har även haft ett möte och vissa kontakter med 
Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) samt vissa 
kontakter med Kommittén om den framtida svenska migrations-
politiken (Ju 2019:01). 

Härutöver har kontakt förevarit mellan sekretariatet och Institu-
tionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, 
Sveriges Kommuner och Regioner, Trafikverket och Universitets- 
och högskolerådet.  
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2.3 Utredningen och Kommittén för den framtida 
svenska migrationspolitiken 

Som framgår av avsnitt 2.2 ovan så har utredningen haft vissa kon-
takter med Kommittén för den framtida svenska migrations-
politiken (Migrationskommittén).  

Migrationskommittén överlämnade den 15 september 2020 betän-
kandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till 
regeringen. I betänkandet föreslås bl.a. att för den som är skydds-
behövande ska uppehållstillstånd som huvudregel vara tidsbegränsat 
vid det första beslutstillfället. Vidare föreslås att för att ett perma-
nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas måste utlänningen ha haft 
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år. Därutöver 
ska det krävas att utlänningen har kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap, kan försörja sig och att det med hänsyn till utlänningens 
förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent 
uppehållstillstånd bör beviljas. Barn och personer som har rätt att 
uppbära allmän pension eller garantipension ska vara undantagna från 
kraven på kunskaper och försörjning, liksom andra personer om det 
föreligger synnerliga skäl. Kommitténs förslag har remitterats och 
remissvaren skulle ha kommit in senast den 7 december 2020. Vilka av 
utredningens förslag som kommer att genomföras är därför för dagen 
ovisst. 

Migrationskommitténs förslag om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd har berörings-
punkter med utredningens arbete och detta betänkande. Dels eftersom 
det är fråga om samma typ av krav (kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap), dels eftersom permanent uppehållstillstånd är ett kriterium 
för att kunna förvärva medborgarskap (se 6–11 §§ lagen [2001:82] om 
svenskt medborgarskap).  

Förändringen av möjligheterna att få permanent uppehållstillstånd 
kan innebära att det blir färre personer som ansöker om svenskt 
medborgarskap och som därmed ska visa sina kunskaper. När det 
gäller kravet på att visa kunskaper redan vid permanent uppehålls-
tillstånd kommer det för många personer att leda till att kravet ska 
uppfyllas vid två tillfällen, såväl vid prövningen av uppehållstillstånd 
som vid prövningen av svenskt medborgarskap. Om krav på kun-
skaper blir verklighet såväl vid permanent uppehållstillstånd som vid 
förvärv av medborgarskap uppkommer frågan om hur kraven förhåller 
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sig till varandra. Ska det t.ex. vara möjligt att visa sina kunskaper 
genom ett särskilt arrangerat prov vid båda tillfällena och ska kravet 
vara högre vid medborgarskap än vid permanent uppehållstillstånd? 

I sammanhanget kan noteras att kravet på permanent uppehålls-
tillstånd för svenskt medborgarskap inte gäller för nordiska med-
borgare och att för medborgare i övriga länder inom EES likställs 
uppehållsrätt – t.ex. för den som arbetar, studerar, driver eget företag 
eller har tillräckliga medel för att försörja sig – med permanent uppe-
hållstillstånd. Dessa personer kommer därför att omfattas av endast 
ett krav vid prövningen av svenskt medborgarskap. Alla personer 
kommer således inte att träffas av två krav på kunskaper om för-
slagen realiseras. 

Med anledning av vad som nu sagts vill utredningen förtydliga att 
dess arbete och förslag utgår från utredningsdirektiven samt de 
regelverk och förutsättningar som gäller för medborgarskap i dag. 
I vissa avseenden har utredningen emellertid bedömt att det har varit 
viktigt att nämna Migrationskommitténs förslag för att t.ex. sätta in 
resonemangen i ett vidare sammanhang eller ge perspektiv på olika 
överväganden som utredningen har gjort. I några avsnitt i betänkandet 
nämns eller återges därför delar av Migrationskommitténs förslag och 
grunderna för det och ibland hur utredningen förhåller sig till dem.
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3 Grunderna för förvärv av 
medborgarskap och en 
historisk överblick över språk- 
och samhällskunskapskrav  

Detta kapitel inleds med en kort redovisning av medborgarskapets 
folkrättsliga och juridiska betydelse. Därefter redogörs för grun-
derna för att erhålla svenskt medborgarskap och för hur språk- och 
samhällskunskapskrav eller synen på sådana krav sett ut över tid i 
Sverige. 

3.1 Medborgarskap från folkrättsligt och juridiskt 
perspektiv  

3.1.1 Medborgarskap enligt folkrätten 

Staten har kompetens att besluta om vem som får bli 
medborgare 

Enligt folkrätten består en stat huvudsakligen av ett territorium, en 
permanent befolkning och en regering som förmår utöva en effektiv 
kontroll över och administration av territoriet. De människor som 
utgör den permanenta befolkningen har normalt samma medborgar-
skap. Inom folkrätten har Haagkonventionen den 12 april 1930 för 
lösande av vissa konflikter mellan medborgarskapslagar (SÖ 1937:9) 
(Haagkonventionen), Europeiska konventionen om medborgarskap 
(SÖ 2001:20) och internationell sedvanerätt särskild relevans i 
frågor om medborgarskap. 

Medborgarskapet är det rättsliga förhållandet mellan en person och 
en stat och anses vara en fråga som varje stat har exklusiv kompetens 
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att besluta om (jfr artikel 1 i Haagkonventionen). Medborgarskapet 
är av folkrättslig betydelse bl.a. vid tillämpningen av reglerna om 
värdlandets skyldighet att respektera utländska medborgares rätts-
ställning. För att andra stater ska vara skyldiga att ge medborgar-
skapet rättslig verkan krävs att det finns en verklig anknytning 
(genuine link) mellan individen och staten i fråga. Detta kan också 
uttryckas som att det krävs att medborgarskapet bygger på något 
förhållande som innebär en naturlig samhörighet mellan staten och 
individen.1 Endast i extrema fall torde ett medborgarskap som be-
viljats enligt nationell rätt inte anses ha rättslig verkan på det inter-
nationella planet.2  

Rätten till medborgarskap enligt konventioner m.m. 

I artikel 15.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna från 1948 uttalas att ”Everyone shall have a right to a 
nationality.”, dvs. alla människor har rätt till en nationalitet (med-
borgarskap). Vidare framgår av artikel 15.2 att ingen godtyckligt får 
fråntas sitt medborgarskap eller nekas rätten att ändra medborgar-
skap. Den allmänna förklaringen är ingen konvention, men anses till 
stora delar utgöra internationell sedvanerätt och därmed vara juridiskt 
bindande.  

Enligt 1957 års konvention om gifta kvinnors medborgarskap 
(SÖ 1958:27) ska varken äktenskap eller skilsmässa eller förändring 
av mannens medborgarskap under äktenskapet automatiskt påverka 
makans medborgarskap. När det gäller barn följer av artikel 24.3 i 
den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter (SÖ 1971:42) (ICCPR) att varje barn ska ges rätt att för-
värva ett medborgarskap. Samma rätt finns angiven i artikel 7 Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter med tillägget att kon-
ventionsstaterna är skyldiga att säkerställa genomförandet av denna 
rätt, särskilt i de fall då barnet annars skulle vara statslöst.3 Det finns 

 
1 Sandesjö & Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentar. 4:e uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik, s. 19. 
2 Lokrantz Bernitz (2004). Medborgarskapet i Sverige och Europa, Räckvidd och rättigheter . 
Uppsala: Iustus Förlag AB, s. 193 och jfr Nottebohm (Liechtenstein mot Guatemala), 
I.C.J Reports 1955. Internationella domstolen, s. 4 f. www.icj-cij.org/en/case/18 and 
www.refworld.org/docid/3ae6b7248.html.  
3 Konventionen utgör sedan den 1 januari 2020 svensk lag: lagen (2018:1197) om Förenta 
nationernas konvention om barns rättigheter.  

http://www.icj-cij.org/en/case/18
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egentligen inte någon skyldighet för en stat att bevilja medborgarskap 
annat än i situationer för att förhindra statslöshet (se nedan).  

Rätt till medborgarskap för att undvika statslöshet 

Enligt UNHCR saknar minst 10 miljoner människor i världen ett 
medborgarskap i dag.4 Som ett resultat får de ofta inte gå i skolan, 
besöka läkare, ha ett jobb, öppna ett bankkonto, köpa hus, eller ens 
gifta sig. Det kan också vara svårt för statslösa personer att få tillgång 
till grundläggande rättigheter såsom utbildning, hälsovård och frihet 
att förflytta sig.  

I 1961 års FN-konvention om begränsning av statslöshet 
(SÖ 1969:12) finns bestämmelser om när stater är skyldiga att be-
vilja personer medborgarskap. Av konventionen följer att en stat ska 
bevilja medborgarskap till en person som är född på statens terri-
torium om personen annars skulle bli statslös. Medborgarskapet ska 
beviljas antingen automatiskt eller efter ansökan. En stat som väljer 
ett ansökningsförfarande får begränsa förvärvet av medborgarskap 
till statslösa som uppfyller vissa villkor. Artikel 1.2 i konventionen 
innehåller en uttömmande lista över vilka villkor för förvärv av med-
borgarskap som konventionsstaten får ställa i sådana fall. En ansökan 
som uppfyller villkoren får inte avslås. I svensk rätt motsvarar för-
farandet snarare en anmälan än en ansökan (jfr 6 § medborgarskaps-
lagen).  

Utöver vad som nu sagts kan nämnas att den europeiska kon-
ventionen om medborgarskap (SÖ 2001:20) innehåller detaljerade 
bestämmelser om förvärv och upphörande av medborgarskap. Där 
finns t.ex. bestämmelser som ålägger en konventionsstat att ge möjlig-
het till medborgarskap genom ansökan (naturalisation) för personer 
som har legalt och varaktigt hemvist inom dess territorium sedan en 
viss tid (artikel 6.3). Konventionen innehåller också bestämmelser om 
medborgarskap för barn. 

Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna (EKMR) skyddar inte uttryckligen rätten till medborgar-
skap. Europadomstolen har emellertid uttalat att medborgarskapet 

 
4 UNHCR (2020). Arbete mot statslöshet. www.unhcr.org/neu/se/det-har-gor-vi/arbete-mot-
statloeshet, [2020-11-14]. 
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har betydelse för en persons sociala identitet och rätten till privatliv 
som regleras i artikel 8 EKMR.5  

3.1.2 Medborgarskapets juridiska betydelse 

I Sverige likställs numera i stor utsträckning svenska medborgare 
och andra personer som är bosatta här. Var en person har sin bosätt-
ning har en mycket stor betydelse för dennes friheter, rättigheter 
och skyldigheter i samhället. Vissa skillnader mellan t.ex. svenska 
medborgares och andra personers friheter och rättigheter, såsom rätt 
till bistånd utomlands, politiska rättigheter och innehav av vissa 
offentliga anställningar kvarstår dock. Bland några rättigheter kan 
nämnas att svenska medborgare får rösta i riksdagsvalet och att en 
svensk medborgare har rätt till ett svenskt pass. Svenska medborgare 
får också resa in i och ut ur Sverige, men kan inte tvingas till det.6 En 
vuxen svensk medborgare kan inte heller mot sin vilja förlora sitt 
svenska medborgarskap.7 Sedan år 2001 är det också möjligt att ha 
dubbla medborgarskap, dvs. man behöver inte avsäga sig ett ut-
ländskt medborgarskap för att bli svensk medborgare. Det krävs 
också svenskt medborgarskap för ett fåtal arbeten, t.ex. lagfaren 
domare, nämndeman och polis. Skillnaderna i svenska medborgares 
och andra personers rättsliga ställning har behandlats i flera betän-
kanden bl.a. Svenskt medborgarskap (SOU 1999:34), Medborgar-
skapskrav i svensk lagstiftning (SOU 2000:106), Omprövning av 
medborgarskap (SOU 2006:2) och Det svenska medborgarskapet 
(SOU 2013:29). Vad som nu sagts åskådliggörs i tabellen nedan.   

 
5 Karassev mot Finland, no 31414/96, 12 januari 1999 och Slivenko mot Lettland, no 48321/99, 
9 oktober 2003. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. 
6 Jfr dock bestämmelser om utlämnande i 3 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från 
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 2 kap. 6 § lagen (2011:1165) om överläm-
nande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. 
7 Jfr 14 § medborgarskapslagen enligt vilken svenskt medborgarskap kan förloras vid 22 års 
ålder på grund av preskription. 
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Tabell 3.1 Det svenska medborgarskapets juridiska innebörd  

Fri- och rättigheter 2 kap. regeringsformen 

 • Vissa av fri- och rättigheterna gäller endast medborgare.  
• Fler rättigheter kan begränsas genom vanlig lag när det 
gäller icke-medborgare än vad som är fallet avseende med-
borgare.  
• Många av de särskilda krav som uppställs för att begränsningar 
av rättigheter ska kunna godtas gäller endast medborgare. 

 Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 
 • Inskränkning av skyddet för utlänningars utövning av tryck- 

och yttrandefrihet i Sverige kan ske genom vanlig lag.  
 Europakonventionen 
 • Konventionen och dess tilläggsprotokoll är generellt tillämpliga. 

Ett fåtal stadganden gör dock skillnad på medborgare och 
andra personer. 

 EU-fördraget (artikel 6) och EU-stadgan 
 • Artikel 6 i EU-fördraget gör ingen skillnad på medborgare och 

andra personer.  
• Merparten av de i EU-stadgan upptagna rättigheterna är univer-
sella men ett mindre antal avser endast unionsmedborgare. 
• Reglerna är endast aktuella när det rör sig om tillämpning av 
unionsrätt. 

Diplomatiskt skydd och 
bistånd utomlands 

• Medborgarskap är oftast en förutsättning för en stats rätt att 
intervenera och diplomatiskt skydda en person inom andra 
staters områden och gentemot andra stater.  
• Med vissa undantag är enligt svenska bestämmelser skydd 
och bistånd som huvudregel förbehållet svenska medborgare 
som är bosatta här i landet.  
• Sverige har vissa skyldigheter avseende bl.a. unionsmedborgare 
från andra medlemsstater och medborgare i Island och Norge.  

Politiska rättigheter Val till riksdagen 
 • Endast svenska medborgare har rösträtt och är valbara till 

riksdagen. 
 Val till landstings- och kommunfullmäktige 
 • Unionsmedborgare från andra medlemsstater samt med-

borgare i Island och Norge har rösträtt under samma förutsätt-
ningar som svenska medborgare.  
• Övriga icke-medborgare har rösträtt om de varit folkbokförda 
i Sverige tre år i följd före valdagen.  
• Den som har rösträtt är, oavsett medborgarskap, också val-
bar till landstings- och kommunfullmäktige. 
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 Val till Europaparlamentet i Sverige 
 • Som utgångspunkt har endast svenska medborgare rösträtt.  

• Unionsmedborgare från andra medlemsstater har rösträtt 
under vissa förutsättningar. 
• Den som har rösträtt är, med visst undantag avseende unions-
medborgare från andra medlemsstater, också valbar till Europa-
parlamentet. 

Offentliga anställningar 
och uppdrag 

• Krav på svenskt medborgarskap finns avseende innehav av 
ett antal offentliga anställningar och uppdrag såsom t.ex. riks-
revisor, polis, åklagare och lagfaren domare. 

Europeiska unionen • Svenska medborgare är också unionsmedborgare. Detta inne-
bär bl.a. en generell rätt till fri rörlighet inom unionen, rättig-
heter avseende rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet 
och kommunala val i andra medlemsstater samt rätt til l skydd 
av andra medlemsstaters diplomatiska och konsulära myndig-
heter.  
• Ekonomiskt aktiva unionsmedborgare kan ha ytterligare 
rättigheter.  
• Som utgångspunkt har personer som inte är unionsmed-
borgare begränsad tillgång till rättigheter enligt unionsrätten. 

Medborgares 
skyldigheter 

• Medborgare är i större utsträckning än icke-medborgare 
underkastade svensk strafflag för brott begångna utomlands.  
• Svenskt medborgarskap kan ha skattemässiga konsekvenser 
för individer med hemvist utomlands. 
• Skyldighet att mönstra och fullgöra värnplikt. 

Jfr Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29), avsnitt  3.3.8. 

3.2 Kriterierna för förvärv av svenskt medborgarskap  

Kriterierna för hur en person blir och upphör att vara svensk med-
borgare finns i medborgarskapslagen. Grundlagsskydd mot förlust 
av medborgarskap finns i 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. 
Av 1 kap. 1 § medborgarskapslagen framgår bl.a. att medborgarskapet 
förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Enligt 
förarbetena till medborgarskapslagen bygger det svenska medborgar-
skapet på två grundprinciper. Den ena är härstamningsprincipen, 
vilken innebär att föräldrarnas medborgarskap är avgörande för ett 
barns medborgarskap. Den andra grundprincipen är att statslöshet ska 
undvikas (prop. 1999/2000:147 s. 15 f.). Svenskt medborgarskap kan 
förvärvas automatiskt vid födseln, genom adoption, genom anmälan 
eller efter ansökan (naturalisation).  
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Kriterierna för förvärv av medborgarskap vid födseln och vid 
adoption regleras i 2–4 §§ medborgarskapslagen, medan förvärv av 
medborgarskap genom anmälan regleras i 6–10 samt 18 och 19 §§ 
medborgarskapslagen. Bestämmelser om förvärv av medborgarskap 
genom naturalisation finns i 11–13 §§ medborgarskapslagen. 

Enligt 2 § medborgarskapslagen förvärvas medborgarskap vid ett 
barns födsel under förutsättning att en förälder till barnet är svensk 
medborgare, eller om en avliden förälder till barnet var svensk 
medborgare vid sin död. Vilka som anses vara föräldrar till ett barn 
framgår av 1 kap. föräldrabalken.  

När det gäller medborgarskap vid adoption enligt 4 § gäller att ett 
barn som inte har fyllt tolv år och som adopteras av en svensk med-
borgare blir svensk medborgare om barnet adopteras i något av de 
nordiska länderna eller adopteras genom ett utländskt beslut som 
gäller i Sverige enligt vissa lagar. För bestämmelsens tillämplighet är 
det tillräckligt att en av de två adopterande är svensk medborgare. 

I 3 § medborgarskapslagen finns bestämmelser om medborgar-
skap för hittebarn. Enligt bestämmelserna anses ett hittebarn ha 
svenskt medborgarskap till dess något annat blir känt. 

Av förarbetena till bestämmelserna som reglerar kriterierna vid 
anmälan (prop. 1999/2000:147 s. 75 jfr med 6–10 samt 18 och 19 §§ 
medborgarskapslagen) framgår att medborgarskap ska beviljas efter 
kontroll av om de formella kraven är uppfyllda vid tidpunkten för 
anmälan. De formella krav som ställs upp i 6–8 §§ är att den enskilde 
ska ha permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige under viss 
tid. Medborgarskap genom anmälan i de nämnda paragraferna 
omfattar statslösa barn som fötts i Sverige, barn under 18 år och unga 
vuxna mellan 18 och 21 år.  

Enligt 9 § medborgarskapslagen har personer som fyllt 18 år och 
som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap under 
vissa förutsättningar rätt att få tillbaka detta genom anmälan, s.k. 
återvinning. Förutsättningarna är att personen i fråga har permanent 
uppehållstillstånd samt att denna har haft hemvist här i landet i 
sammanlagt tio år och hemvist i landet sedan två år tillbaka.  

Av 10 § medborgarskapslagen framgår att ett barn under vissa 
omständigheter får svenskt medborgarskap i och med att en förälder 
till barnet blir svensk medborgare genom anmälan enligt 6–9 §§. 
Detta gäller även vid förvärv enligt 18 och 19 §§.  
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Bestämmelserna i 18 och 19 §§ medborgarskapslagen reglerar 
nordiska medborgares möjligheter att bli svenska medborgare genom 
anmälan eller att få tillbaka ett svenskt medborgarskap. Bestämmel-
serna grundar sig på ett avtal om medborgarskap mellan de nordiska 
länderna (SÖ 2012:6).  

När det gäller medborgarskap genom naturalisation gäller enligt 
11 § medborgarskapslagen följande: 

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (natura-
liseras), om han eller hon har 
1. styrkt sin identitet,  
2. fyllt arton år,  
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,  
4. hemvist här i landet  

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk med-
borgare,  
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som 
flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),  
c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och  

5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.  

Om de angivna kriterierna är uppfyllda kan ansökan beviljas. Att bli 
svensk medborgare genom naturalisation är ingen rättighet. Till 
skillnad från anmälningsärenden görs en diskretionär prövning vid 
handläggningen av en ansökan (jfr prop. 1975/76:136 s. 34).  

För att den sökandes identitet ska anses vara styrkt krävs att det 
råder klarhet om sökandens namn, ålder och, som huvudregel, med-
borgarskap. Kravet på hemvist innebär att personen ska ha bott i 
landet legalt och oavbrutet (prop. 1997/98:178 s. 15 och 20). Bedöm-
ningen av om den sökande har haft, och kan förväntas komma att ha, 
ett hederligt levnadssätt ska göras mot bakgrund av hans eller hennes 
tidigare levnadssätt. Frågan om brott ska vara ett hinder för förvärv av 
svenskt medborgarskap beror bl.a. på hur lång tid som förflutit sedan 
brottet begicks samt vilken typ av brottslighet det är fråga om och 
vilken påföljd som utdömts. Även annan misskötsamhet än krimina-
litet kan medföra att en sökande inte bedöms uppfylla kravet på 
hederligt levnadssätt. Det kan gälla t.ex. om det finns en underlåtenhet 
att betala förfallna skulder och avgifter och sökanden förekommer hos 
Kronofogdemyndigheten (jfr MIG 2016:12).  

I 12 § medborgarskapslagen finns bestämmelser om undantag från 
villkoren för naturalisation (dispens). Dispens kan enligt paragra-
fens första stycke medges om sökanden tidigare har varit svensk 
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medborgare, sökanden är gift eller sambo med en svensk med-
borgare, eller om det annars finns särskilda skäl till det. Med sär-
skilda skäl avses att hänsyn tas till t.ex. sökandens personliga för-
hållanden eller att Sverige kan ha nytta av att en person blir svensk 
medborgare (prop. 1999/2000:147 s. 49). Tidigare var kravet på styrkt 
identitet ovillkorligt, men sedan 1999 finns en möjlighet till dispens 
även från detta krav (prop. 1997/98:178 s. 15–18). En sökande som 
inte kan styrka sin identitet får dock naturaliseras endast om han eller 
hon sedan minst åtta år har hemvist här i landet och gör sannolikt att 
den uppgivna identiteten är riktig (12 § andra stycket).  

När en person blir svensk medborgare genom naturalisation ska 
det enligt 13 § medborgarskapslagen bestämmas om även sökandens 
ogifta barn som är under 18 år ska förvärva svenskt medborgarskap. 

Som framgår ovan innehåller medborgarskapslagen inte några krav 
på särskilda kunskaper i språk- eller samhällskunskap för förvärv av 
medborgarskap. Vid prövning enligt 12 § medborgarskapslagen av 
dispens från hemvistvillkoret tittar man ibland på om sökanden har en 
utbildning i svenska som bevis på att denne är integrerad i Sverige.8 
I praxis har också uttalats att i fråga om äktenskap med en natura-
liserad svensk bör maken ha varit svensk medborgare under de senaste 
två åren. Därutöver bör en materiell prövning ske med beaktande av 
de sammantagna omständigheterna i det enskilda fallet för att utröna 
om sökanden har anpassat sig till det svenska samhället. Bland fakto-
rerna som kan beaktas nämns sökandens anpassning till svenska för-
hållanden och kunskaper i svenska (Utlänningsnämndens beslut den 
15 januari 1996, UN 94/07979). Historiskt har det i språk- och sam-
hällskunskapsavseenden sett ut och resonerats som anges nedan. 

 
8 Sandesjö & Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentar. 4:e uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik, s. 136 och Arbetsmarknadsdepartementet (1983). Hemvisttidens beräkning 
i naturalisationsärenden och prövning av anmälningsärenden enligt medborgarskapslagen  
(DsA 1983:12). Stockholm: Regeringskansliet, s. 37. 
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3.3 Historisk överblick: språk- och 
samhällskunskapskrav för svenskt 
medborgarskap 

3.3.1 Språkkrav och språkintyg: 1920–1980-talet 

Som anges ovan finns i medborgarskapslagen i dag inga krav på kun-
skaper i svenska språket. Något sådant krav har inte heller funnits i 
tidigare medborgarskapslagar. I propositionen som föregick 1924 års 
lag (prop. 1924:137 s. 57) uttalades dock att man ansåg sig kunna utgå 
från att sökandens kunskaper i svenska språket beaktades utan sär-
skild reglering. I förarbetena till 1950 års lag (prop. 1950:217 s. 43) 
uttalades vidare att sökandens kunskaper i svenska språket borde till-
mätas stor betydelse vid naturalisationsprövningen. Detta förtyd-
ligades i kungörelsen (1950:614) med vissa bestämmelser rörande 
tillämpningen av medborgarskapslagen enligt vilken en ansökan om 
naturalisation skulle innehålla uppgifter i de hänseenden som angavs i 
ett vid kungörelsen fogat ansökningsformulär. I formuläret föreskrevs 
bl.a. att sökanden skulle styrka sina kunskaper i svenska språket och 
att detta skulle ske genom ett intyg vilket ”borde vara utfärdat av 
lärare, präst eller annan kompetent person”. Av intyget skulle framgå 
att sökanden kunde tala, läsa och skriva svenska. Några närmare 
föreskrifter om på vilken nivå kunskaperna skulle ligga fanns dock 
inte. Undantagna från kravet var förutvarande svenska medborgare 
samt danska och norska medborgare. Inte heller behövdes något 
språkintyg för en kvinna som var gift med en svensk medborgare.  

I prop. 1968:158 uttalades att det vid prövningen av en naturalisa-
tionsansökan även fortsättningsvis skulle beaktas om sökanden 
behärskade svenska språket. I praxis fortsatte emellertid uppluck-
ringen av språkkravet och det obligatoriska språkintyget avskaffades 
i början av 1980-talet. Därefter har sökandens språkkunskaper i prak-
tiken kommit att helt sakna betydelse.    
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3.3.2 Uppfattningen under 90-talet 

Socialförsäkringsutskottets uppfattning 

Att språkkunskaper kom att sakna betydelse vid prövning av ansök-
ningar om medborgarskap betyder inte att frågan avfördes från den 
politiska dagordningen. Socialförsäkringsutskottet behandlade t.ex. 
en motion om att det som huvudregel borde kunna ställas krav på 
att svenska medborgare ska kunna hjälpligt förstå och kunna göra 
sig förstådda på svenska språket i betänkandet Svenskt medborgar-
skap (1990/91:SfU3). Utskottet avstyrkte bifall till motionen med 
följande motivering (s. 3 f.): 

Riksdagen har under en följd av år och senast på förslag av utskottet i 
betänkande 1989/90:SfU2 avslagit en motsvarande motion. Utskottet har 
därvid framhållit att det är utomordentligt viktigt för den enskilde 
invandraren att ha kunskaper i svenska språket och att man på alla sätt bör 
underlätta för invandrarna att få sådana kunskaper. Utskottet har också 
framhållit att barn som invandrar hit ofta snabbt lär sig svenska, medan 
föräldrarna, och då särskilt de hemarbetande kvinnorna, kanske aldrig gör 
det. Personer som invandrar vid hög ålder kan kanske ha stor svårighet att 
lära sig svenska. Mot denna bakgrund var det enligt utskottets mening 
varken rimligt eller möjligt att ställa krav på kunskaper i svenska språket 
som en förutsättning för rätt till svenskt medborgarskap. 

Socialförsäkringsutskottet höll i flera betänkanden under 1990-talet 
fast vid den ovan angivna argumentationen. 

1997 års medborgarskapskommitté 

1997 års medborgarskapskommitté hade till uppdrag att utreda 
frågan om åtgärder för att stärka medborgarskapets status och i sam-
band härmed överväga om krav på kunskaper i det svenska språket 
och om det svenska samhället borde ställas upp för beviljande av 
medborgarskap. Om kommittén kom fram till att sådana krav skulle 
stärka integrationsprocessen och medborgarskapets status, skulle 
den föreslå de regler som bedömdes lämpliga.  

Medborgarskapskommittén kom i sitt betänkande Svenskt med-
borgarskap (SOU 1999:34 s. 313 f.) till slutsatsen att krav på språk-
kunskaper och kunskaper om det svenska samhället inte borde 
knytas till medborgarskapet. I sin bedömning fokuserade kommittén 
framför allt på frågan om krav på kunskaper i svenska skulle ställas. 
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Kommittén framhöll att kunskaper i svenska har en utomordentligt 
stor betydelse för alla som är permanent bosatta i Sverige. Som exem-
pel lyftes bl.a. fram att kunskaper i svenska är mycket viktiga för att 
den enskilde ska kunna känna till och förstå sina rättigheter respektive 
skyldigheter i samhället. Vidare anfördes att kunskaper i svenska avse-
värt förbättrade förutsättningarna för att erhålla arbete. Enligt kom-
mitténs uppfattning var kunskaper i svenska en av grundförutsätt-
ningarna för en fungerande integrationsprocess. Med hänsyn till 
språkets centrala betydelse ansåg kommittén att det fanns starka skäl 
att på olika sätt motivera och underlätta för invandrare att förbättra 
sina kunskaper i svenska. Kommittén framhöll att förutsättningarna 
för att lära sig svenska emellertid i hög utsträckning kunde variera från 
person till person och detta av skäl som den enskilde inte rådde över. 
Även om det fanns möjlighet att införa regler om dispens förelåg 
enligt kommittén en uppenbar risk för att ett språkkrav skulle slå 
orättvist mot dem som hade sämst förutsättningar att uppfylla detta. 
Kommittén tog även upp frågor kring vilken kunskapsnivå som 
skulle gälla vid ett eventuellt språkkrav och hur denna skulle doku-
menteras. Förslag på kunskapsnivå som hade förekommit i debatten 
var kunskaper motsvarande godkänd sfi-nivå samt godkänd grund-
skolenivå. Ytterligare ett alternativ var enligt kommittén att låta 
sökanden genomgå ett skriftligt prov. Det var dock i kommitténs 
mening förenat med betydande svårigheter att skapa en rättvis och 
praktiskt genomförbar ordning för dokumentation av den enskildes 
kunskaper i svenska.  

Kommittén prövade vidare frågan om det för naturalisation borde 
krävas ett intyg på genomgången sfi men ansåg att det fanns flera 
hinder mot en sådan ordning, bl.a. att alla medborgarskapssökande 
inte hade rätt att delta i sfi. De varierande förutsättningarna att lära 
sig svenska på grund av skäl som den enskilde inte råder över, ledde 
kommittén till slutsatsen att det av rättviseskäl inte var rimligt att 
uppställa krav på att den som önskar bli svensk medborgare skulle 
ha en viss grad av svenskkunskaper. Samhällets utgångspunkt borde 
i stället vara att alla invandrare av egen fri vilja gör det bästa utifrån 
sina respektive förutsättningar för att förvärva kunskaper i svenska. 
Kommittén betonade att varje invandrare har ett eget ansvar för att 
han eller hon inhämtar kunskaper i svenska. Statens ansvar var enligt 
kommittén främst att erbjuda fullgod undervisning. Redan det ovan 
återgivna utgjorde enligt kommittén tillräckliga skäl för att krav på 
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svenskkunskaper inte borde införas. Det kunde dessutom enligt 
kommittén ifrågasättas om införandet av språkkrav vid natura-
lisation skulle bidra till att höja medborgarskapets status. Sådana 
krav skulle kunna leda till att det tog längre tid för en del personer 
att kvalificera sig för att bli svenska medborgare och även kunna ute-
stänga vissa från att någonsin bli det. Kommittén betonade med-
borgarskapet som en väg till samhörighet och ett led i integrations-
processen och anförde att ökade kvalifikationskrav snarast skulle få 
motsatt effekt, nämligen att samhörigheten totalt sett minskade i 
landet. Kommittén framhöll även att behovet av att kunna kom-
municera på svenska var så viktigt för alla som är permanent bosatta i 
Sverige att det kunde ifrågasättas om distinktionen borde gå mellan 
att vara svensk respektive utländsk medborgare. Slutligen angavs att 
ställningstagandet i fråga om språkkunskaper av förklarliga skäl ledde 
till att kommittén inte heller ansåg att krav på kunskaper om det 
svenska samhället borde uppställas som villkor för naturalisation.  

Regeringens uppfattning i den proposition som följde 
efter medborgarskapskommitténs betänkande  

I proposition 1999/2000:147 som följde efter medborgarskapskom-
mitténs betänkande och låg till grund för medborgarskapslagen 
delade regeringen kommitténs uppfattning att krav på språkkun-
skaper eller kunskaper om det svenska samhället inte borde ställas 
som villkor för att få svenskt medborgarskap (prop. 1999/2000:147 
s. 63 f.). Som skäl för sin bedömning anförde regeringen bl.a. följande:  

Goda kunskaper i landets språk och samhällsförhållanden har 
stor betydelse för integrationen. Med kunskaper i svenska ökar 
förutsättningarna för arbete och deltagande i samhällslivet. Ett av 
målen för integrationspolitiken är en samhällsutveckling som känne-
tecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bak-
grund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Utan kunskaper i 
svenska språket är det svårt för den enskilde att delta i samhällslivet 
på lika villkor som andra. För de allra flesta som bor i Sverige är det 
svenska språket nyckeln till samhället och en nödvändig länk för att 
skapa förståelse och ömsesidig respekt människor emellan. Förut-
sättningarna för att lära sig ett språk varierar dock från person till 
person. Det är ytterst de enskilda individerna som måste ta ansvar för 
sin språkinlärning. Det allmännas uppgift bör vara att se till att pro-
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fessionell undervisning erbjuds och att den är av god kvalitet samt att 
undervisningen så långt möjligt anpassas till individuella förutsätt-
ningar och behov. Samhället kan stimulera språkinlärningen, men 
motivationen och kunskaperna kan inte tvingas fram. Svenskunder-
visning för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna invandrare grund-
läggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Kom-
munerna är skyldiga att erbjuda kostnadsfri undervisning i sfi till dem 
som har otillräckliga kunskaper i svenska språket. Det åligger också 
kommunerna att aktivt söka upp dem som har rätt till sfi och motivera 
dem att delta i utbildningen.  

Regeringen framhöll vidare att de allra flesta av dem som har 
invandrat till Sverige så småningom lär sig svenska tillräckligt bra för 
att ta sig fram i vardagslivet, även om kunskaperna varierar och ibland 
är otillräckliga för att klara mer komplicerade sammanhang. Det finns 
många skäl till att inte alla lyckas med språkinlärningen. Utbildnings-
bakgrund, ålder och motivation har stor betydelse liksom hälsotill-
ståndet. En del flyktingar har upplevt traumatiska händelser som på-
verkar språkstudierna. För dem som inte är studievana eller moti-
verade att lära sig svenska krävs åtgärder som stärker språkinhämtan-
det. Kontakter med svensktalande genom studier varvade med praktik 
har visat sig vara en framgångsrik metod. Folkrörelserna kan också 
spela en framträdande roll genom att bjuda in och låta invandrare bli 
delaktiga i verksamheten. Om ett språkkrav skulle införas uppkom-
mer frågan vilken kunskapsnivå som ska uppnås och hur denna ska 
dokumenteras. Möjlighet till undantag måste också finnas. Att skapa 
en rättvis och praktiskt genomförbar ordning skulle enligt reger-
ingens mening vara förenat med betydande svårigheter. Kontrollen 
av att kunskapskravet uppnåtts skulle också innebära en administra-
tiv belastning som är svår att försvara.  

Mot den nu redovisade bakgrunden ansåg regeringen att det inte 
fanns tillräckliga skäl att införa krav på språkkunskaper eller kun-
skaper om det svenska samhället som villkor för medborgarskap. 
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3.3.3 Globaliseringsrådets rapport om Språk, krav 
och medborgarskap år 2008 

Globaliseringsrådet publicerade år 2008 rapporten Språk, krav och 
medborgarskap – Underlagsrapport nr 14 till Globaliseringsrådet.9 
Uppdraget bestod bl.a. i att belysa skillnader i regelverk avseende 
förvärv av medborgarskap och studera utvärderingar av befintliga 
språkkrav för medborgarskap och vilka resultat dessa hade fram-
bringat. Rapporten fokuserade på arbetsmarknadsutfall och det kon-
staterades att ett antal svenska och utländska undersökningar visade 
på ett förhållandevis starkt positivt samband mellan kunskaper i 
värdlandets språk och framgångar på arbetsmarknaden. I rapporten 
drogs slutsatsen att det ur ett ekonomiskt perspektiv fanns goda skäl 
för invandrade till Sverige att tillägna sig kunskaper i svenska.  

I rapporten anfördes att ett syfte med att införa ett språkkrav för 
medborgarskapsförvärv skulle kunna vara att skapa incitament för 
invandrade som ännu inte har blivit svenska medborgare att öka sina 
kunskaper i svenska. För att ett språkkrav skulle leda till ökade 
språkkunskaper krävdes enligt rapporten dels att medborgarskapet 
har ett så pass högt värde i sig att ett högre krav inte leder till att 
människor i stället väljer bort detta, dels att de som väljer att söka 
svenskt medborgarskap har bristfälliga kunskaper i svenska. Efter-
som rapportförfattarna inte fann någon regelrätt utvärdering av 
språkkrav presenterade de egna analyser av hur ett språkkrav skulle 
kunna komma att påverka andelen som ansöker om medborgarskap 
och utrikes föddas språkkunskaper.  

Sammanfattningsvis konstaterades att efterfrågan på svenskt 
medborgarskap föreföll vara hög bland invandrade från länder utan-
för västvärlden, men att dessa individer samtidigt tenderade att ha 
bristande kunskaper i svenska. Därmed skulle ett språkkrav för med-
borgarskap sannolikt kunna fungera som ett instrument för att öka 
kunskaperna i svenska hos den grupp som ville ansöka om med-
borgarskap. Emellertid fanns det enligt rapportförfattarna belägg för 
två allvarliga bieffekter. Efterfrågan på medborgarskap verkade vara 
känslig för ökade krav, vilket innebar att färre kunde komma att 
ansöka, och att integrationen ur detta perspektiv kunde försämras. 

 
9 Globaliseringsrådet inrättades av regeringen år 2006 och var ett kansli inom utbildnings-
departementet som hade till uppgift att lägga fram en strategi för hur Sverige skulle möta 
globaliseringens utmaningar och tillvarata globaliseringens möjligheter. Rådet arbetade under 
åren 2007–2009.   
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Omvänt gällde också att uppmjukade regler tycktes främja viljan att 
bli medborgare. Samtidigt kunde en annan typ av anpassning mycket 
väl kunna ske på längre sikt. Dessutom varierade graden av kun-
skaper i svenska med egenskaper på individnivå, såsom utbildning 
och ursprungsland. Ett språkkrav för medborgarskap skulle indirekt 
kunna ge upphov till att svenskt medborgarskap i praktiken blev 
svårare att uppnå för människor som tillhörde vissa sociala kate-
gorier och som härstammade från vissa länder.  

Avslutningsvis berördes i rapporten tre alternativ för hur ett 
språkkrav skulle kunna utformas. Ett första alternativ var bevis på en 
genomgången kurs i svenska. En annan möjlighet föreslogs vara en 
utbildning med ett efterföljande test och som tredje alternativ fanns 
en modell som kombinerade det då rådande systemet med de två 
första modellerna. I enlighet med dåvarande bestämmelser skulle 
medborgarskap normalt alltid kunna förvärvas efter en vistelsetid på 
fem år, men för individer som skaffade sig goda kunskaper i svenska 
tidigare än så skulle processen kunna påskyndas och förvärv ske efter 
två år. Enligt rapportförfattarna hade detta alternativ fördelen att det 
troligen ökade incitamenten för att såväl påbörja som att slutföra sfi 
– och därmed skulle goda kunskaper i svenska språket nås – utan att 
systemet skulle förändra de rådande möjligheterna att bli svensk 
medborgare. Språkkunskaper skulle alltså kunna främjas utan att det 
ställdes explicita kunskapskrav för medborgarskap. 

3.3.4 2012 års medborgarskapsutredning 

Enligt direktiven för 2012 års medborgarskapsutredning ingick i 
uppdraget att undersöka om medborgarskapet i större utsträckning 
skulle kunna användas som incitament för att främja integrationen. 
Utredningen lämnade i sitt betänkande Det svenska medborgar-
skapet (SOU 2013:29) i detta avseende bl.a. ett förslag om språk-
bonus efter att ha övervägt om krav på språkkunskaper eller krav på 
deltagande i undervisning i svenska skulle införas som kriterier för 
medborgarskap genom naturalisation. Något krav på språkkun-
skaper lades inte fram med hänsyn till det oklara kunskapsläget om 
följderna av ett språkkunskapskrav och riskerna för negativa effek-
ter. Framför allt gällde detta för de individer som har sämst förut-
sättningar att uppfylla kravet. Ett krav på deltagande i undervisning 
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i svenska var inte heller att föredra bl.a. då det ansågs svårt att säga 
att deltagande i en språkkurs i sig bidrar till en persons samhörighet 
med Sverige och att en sådan ordning av vissa kan uppfattas som att 
det är av mindre vikt att faktiskt behärska språket, om endast krav 
på deltagande ställs upp. Utredningen gjorde också överväganden 
om ”kunskaper i samhället”.  

Innebörden av språkbonusen var att den som hade uppnått god-
känt betyg i kurs D i sfi skulle få ett års ”rabatt” på hemvistkravet 
som gällde som ett kriterium för beviljande av ansökan om svenskt 
medborgarskap. I stället för krav på fem års hemvist i Sverige för 
medborgarskap, enligt huvudregeln, skulle ett godkänt resultat i D-
kursen i sfi innebära att sökanden kunde beviljas medborgarskap 
efter fyra års hemvist i Sverige. För statslösa och flyktingar skulle 
hemvistkravet bli tre år (a. SOU s. 190). Utredningen drog slut-
satsen att språkbonusen skulle kunna användas som incitament för 
icke-medborgare att förbättra sina kunskaper i svenska, vilket skulle 
främja integrationen. Detta kunde ske utan risk för att personer, som 
har en sådan samhörighet med Sverige att de borde bli svenska med-
borgare, förhindrades från att förvärva svenskt medborgarskap. För-
slaget har hittills inte genomförts. Angående kunskaper i svenska och 
kunskaper om samhället gjordes bl.a. följande uttalanden (a. SOU 
s. 177 f., s. 181 f. och s. 184 f.). 

Kunskaper i svenska 

Kunskaper i språket är av väsentlig betydelse för att en person ska kunna 
känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter i samhället. 
I praktiken kan kunskaper i svenska också vara en förutsättning för att 
individen ska ha möjlighet att ta till vara sina rättigheter. Det gäller inte 
minst de politiska rättigheter som medborgarskapet medför, såsom rätten 
att rösta i val till riksdagen. Språket kan i det sammanhanget ses som en 
nyckel till medborgarskapets förverkligande. Också för den demokratiska 
processen som sådan är det väsentligt att medborgarna i praktiken har 
möjlighet att delta i denna. Nyhetsrapportering i medierna och offentlig 
debatt om samhällsfrågor sker till övervägande del på svenska. Den som 
inte behärskar språket har betydligt sämre förutsättningar att inhämta 
kunskap och ta ställning i relevanta frågor. Även individens möjligheter 
att göra sin egen röst hörd i debatten, eller komma till sin rätt i förenings-
livet, begränsas av bristande kunskaper i svenska. Språkkunskaper är 
också i övrigt ofta en förutsättning för möjligheten att inhämta kun-
skaper och information om samhället, delta i och påverka samhällslivet 
och göra sina intressen gällande, bl.a. gentemot myndigheter och som 
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brukare av privata eller offentliga tjänster. […] Individers möjligheter 
till utbildning och arbete är av stor betydelse för integrationen. I båda 
dessa delar är kunskaper i det svenska språket ofta av central betydelse. 
[…] 

    Frågan om vilken kunskapsnivå som ska gälla för ett språkkunskaps-
krav är kritisk. Ett för lågt ställt krav kan tänkas inte påverka icke-med-
borgares språkkunskaper i nämnvärd utsträckning. Ett för högt ställt 
krav riskerar å andra sidan innebära att personer som har tillräcklig sam-
hörighet med Sverige, och som i dag kan bli svenska medborgare, för-
hindras att förvärva medborgarskap om de av olika skäl har svårt att nå 
upp till språkkunskapskravet. I vart fall riskerar effekten bli att det för 
många personer kommer att ta längre tid att bli svenska medborgare. 
Ett problem i sig är de olika förutsättningar som individer har att lära 
sig svenska och uppfylla ett språkkunskapskrav. Dessa varierar i bety-
dande utsträckning från person till person, inte sällan på grund av 
omständigheter som den enskilde inte rår över. Det kan exempelvis ha 
att göra med ålder, utbildningsnivå och studievana, boendeförhållanden, 
vilka kontakter en person har med svenska i vardagen och hur mycket 
språket skiljer sig från hans eller hennes modersmål. En individ som har 
kommit till Sverige efter att ha genomgått traumatiska händelser i sitt 
tidigare hemland kan vidare ha svårigheter att uppbringa den kon-
centration som krävs för att lära sig ett nytt språk. Ett språkkunskaps-
krav kan också få till följd att skillnader i språkkunskaper familjemed-
lemmar emellan innebär att endast vissa av dessa kan bli medborgare. 
Förhållandevis lite forskning finns när det gäller vilka följder ett krav på 
språkkunskaper har för individers möjligheter att bli medborgare och 
några säkra slutsatser är svåra att dra. […] Vissa av de problem som ett 
språkkunskapskrav medför när det gäller individers olika förutsätt-
ningar att lära sig språket, skulle troligen kunna avhjälpas eller minskas 
genom möjligheter till dispens från kravet. Dispens skulle kunna vara 
aktuellt i sådana fall då det anses orimligt att en sökande ska uppfylla 
kravet, exempelvis på grund av hög ålder.  

Kunskaper om samhället  

Flera av skälen för att kunskaper i det svenska språket är av betydelse 
för integrationen gör sig gällande även när det gäller kunskaper om det 
svenska samhället. Att behärska svenska är viktigt, bl.a. just för att 
individen ska kunna inhämta kunskaper om samhället, t.ex. när det gäller 
friheter, rättigheter och skyldigheter. […] Vidare är kunskaper om sam-
hället – i likhet med kunskaper i svenska – av betydelse för en individs 
möjligheter att få arbete och delta i samhället fullt ut. Syftet med sam-
hällsorienteringen är just att underlätta etablering i arbets- och sam-
hällslivet. Utifrån detta skulle det kunna anses att även kunskaper om 
samhället borde lyftas fram som en del av naturalisationsförfarandet. De 
bestämmelser det kan bli fråga om bör emellertid ha ett tydligt fokus. 
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Det svenska språket har praktisk betydelse inom alla delar av samhället 
och det framstår som klart mer angeläget att lyfta fram detta i naturali-
sationsprocessen än vad som är fallet när det gäller kunskaper i samhälls-
kunskap. Vidare kan den som har kunskaper i svenska också tillgodogöra 
sig kunskaper om samhället. Mot denna bakgrund finns inte tillräckliga 
skäl för att knyta kunskaper om samhället till naturalisationsförfarandet.





 

71 

4 Utbildning i svenska och 
samhällskunskap i dag 

I detta kapitel redogörs för hur olika utbildningar i svenska och 
samhällskunskap ser ut i olika skolformer, däribland svenska för 
invandrare. Kapitlet innehåller också en överblick över en utbildning 
i samhällsorientering och ett avsnitt om informell språkutbildning. 

4.1 Svenska och samhällskunskap inom 
den kommunala vuxenutbildningen 

4.1.1 Fakta om kommunal vuxenutbildning 

Bestämmelser om kommunal vuxenutbildning finns i 20 kap. skol-
lagen (2010:800). Därutöver finns bl.a. förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildningen, förordningen (SKOLFS 2012:101) om läro-
plan för vuxenutbildningen och kursplanen (SKOLFS 2017:91) för 
utbildning i svenska för invandrare. 

Komvux, som den kommunala vuxenutbildningen kallas i dagligt 
tal, tillhandahålls av kommunerna. Den kommunala vuxenutbild-
ningen ges på grundläggande och gymnasial nivå, som utbildning i 
svenska för invandrare (sfi) och som särskild utbildning på grundlägg-
ande och gymnasial nivå (20 kap. 3 § skollagen). Målet med vuxen-
utbildningen är att stödja och stimulera vuxna i deras lärande och att 
ge dem möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte 
att stärka deras ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja 
deras personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska 
vara den enskildes behov och förutsättningar (20 kap. 2 § skollagen). 

Den kommunala vuxenutbildningen har under de senaste åren 
fått en alltmer framträdande roll då bl.a. den snabba samhällsutveck-
lingen kräver nya kunskaper och kompetenser för både vardags-, 
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samhälls- och arbetsliv. För många nyanlända är vuxenutbildningen 
också en väg till integration i samhället och etablering på arbets-
marknaden. År 2019 fanns det enligt den officiella statistiken 387 000 
elever inom den kommunala vuxenutbildningen. Av dessa var 96 pro-
cent av eleverna på grundläggande nivå och 43 procent av eleverna på 
gymnasial nivå födda i ett annat land än Sverige. Vuxenutbildningen 
har de senaste åren haft ett större antal elever totalt sett än gymnasie-
skolan. 

Tabell 4.1 Antal elever i kommunal vuxenutbildning 2019 

Antal elever per skolform och nivå 2019  
Särskild utbildning för vuxna (grundläggande och gymnasial nivå)  3 500 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 153 000 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå  75 700 
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 215 700 

Källa: Skolverket. 

 
 
Inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå och särskild 
utbildning på grundläggande och gymnasial nivå får eleven betyg när 
en delkurs eller kurs är avslutad. När eleven har fått betyg i samtliga 
delkurser sätter läraren betyg på kursen i sin helhet. Vilka kunskaps-
kraven är för respektive betyg (A–E) framgår av kursplanerna. Inom 
komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå erhöll år 2019 
89 procent av kursdeltagarna ett godkänt betyg (A–E) efter avslut-
ade studier.1  

Inom sfi ges betyg när en kurs är avslutad. Godkänt betyg på en 
kurs i sfi innebär för närvarande att eleven lägst har fått betyget E.2 
År 2019 uppnådde 97 procent av de elever som slutförde sin kurs 
godkänt betyg (A–E) i sfi.3 

Ett annat sätt att få ett betyg från kommunal vuxenutbildning är 
att genomgå en prövning. Prövning står öppen för den som är bosatt 
i landet och vill ha betyg från utbildningen i alla kurser som det sätts 
betyg på och i gymnasiearbete (20 kap. 40 § skollagen). 

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i för-
hållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. 

 
1 Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 2020:906. 
2 Från och med den 1 januari 2022 kommer betygsskalan att bestå av ett steg för godkänt resultat: 
Godkänt, se 20 kap. 36 § skollagen (2010:800) i lydelse 2020:447 och jfr prop. 2019/20:105 s. 90 f. 
3 Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 2020:906. 
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Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gym-
nasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå 
prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst 
betyget E på kursen eller gymnasiearbetet. Prövning får göras bara 
hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det 
gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som 
gymnasiearbetet avser. 

Prövningen görs av en eller flera lärare. Om prövningen genom-
förs av två eller flera lärare och dessa inte kan enas om ett betyg ska 
betyget sättas av rektorn (20 kap. 41 § skollagen). 

Huvudmannen får ta ut en avgift om högst 500 kronor av den 
som vill genomföra en prövning i grundskolan, gymnasieskolan eller 
kommunal vuxenutbildning (3 kap. 21 § skollagen och 2 § förord-
ningen [1991:1124] om avgifter för prövning inom skolväsendet). 
Avgiften tillfaller huvudmannen. För vissa elever får ingen avgift tas 
ut för prövning, t.ex. för den som efter avslutad kurs inom kom-
munal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande 
utbildning inte nådde upp till nivån för betyget E (1 § andra stycket 
förordningen om avgifter för prövning inom skolväsendet). 

4.1.2 Svenska för invandrare (sfi) 

Syftet med sfi är att ge grundläggande kunskaper i svenska 

Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i 
svenska. I kursplanen (SKOLFS 2017:91) för utbildning i svenska 
för invandrare (kursplanen) uttalas att:  

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad 
språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande 
kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än 
svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt 
andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation 
och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta 
studier. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar 
grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana 
färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat 
skriftsystem än det latinska alfabetet ska få grundläggande läs- och skriv-
undervisning inom ramen för utbildningen. Utbildningen ska rikta sig 
till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och 
studiemål. Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med 
eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kun-
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skaper och långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från 
individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra akti-
viteter, till exempel arbetslivs- och samhällsorientering, validering, praktik 
eller annan utbildning. Undervisningen måste därför utformas så flexibelt 
som möjligt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer.  

Att sfi-utbildningen ska vara en kvalificerad språkutbildning innebär 
att den ska erbjuda individer möjligheter att kommunicera så att man 
kan leva som samhällsmedborgare och arbetstagare i ett nytt sam-
hälle där man redan vistas. Detta innebär en bredare, mer kvalificerad 
ambition, än den som kan sägas gälla för grundläggande färdigheter 
i moderna språk som t.ex. franska, tyska och spanska i grundskolan 
och gymnasiet. I kursplanen i sfi anges att eleverna ska ”lära sig och 
utveckla ett funktionellt andraspråk” för ”kommunikation och aktivt 
deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier”. 
Det blir då tydligare att sfi måste ha ett innehåll i betydelsen att man 
ju alltid i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt i studier kommuni-
cerar om något. Undervisningen måste därmed ha ett innehåll som 
utgår från vad eleverna behöver kommunicera om, vad som är rele-
vant och meningsfullt för dem. Man använder sig alltså av ett inne-
håll för att utveckla andraspråket. Sfi är således inte en ren språkkurs 
på samma sätt som till exempel en kurs i turistspanska, där målet är 
att den som tillfälligt gästar ett land med hjälp av färdigformulerade 
fraser ska kunna tala och läsa i mycket avgränsade situationer såsom 
att t.ex. beställa på restaurang eller hitta rätt väg. 

Utbildningens utformning och omfattning 

Sfi består av tre olika studievägar: studieväg 1, 2 och 3 samt fyra olika 
kurser: A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, 
studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C 
och D. Studievägarna är sammanhållna och riktar sig till personer 
med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Varje studieväg har 
olika ingångskurser och progressionstakt. Kunskapskraven för en 
kurs är dock desamma oavsett studieväg. 

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort 
studiebakgrund och studieväg 3 till de som har mer studievana. Varje 
elev ska börja sina studier inom den studieväg och på den kurs inom 
studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella förutsätt-
ningar. Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev 
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och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på ska utgå från 
en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och 
annat som kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kunskaps-
kraven (jfr 20 kap. 8, 24 och 26 §§ skollagen). Vid utformningen av 
kurserna ska hänsyn tas till elevens studievana, utbildningsbakgrund 
och kunskaper i svenska vid tidpunkten för kursstarten. De tre studie-
vägarna utformas således på olika sätt utifrån individen och målgrup-
pen. Inom studieväg 1 studerar framför allt personer med 0–6 års 
tidigare utbildning, medan majoriteten inom studieväg 3 är personer 
med minst 13 års tidigare utbildning. 

År 2019 läste 19,6 procent av alla elever inom studieväg 1, 
47,1 procent inom studieväg 2 och 33,4 procent inom studieväg 3. 
Kvinnor var i majoritet på samtliga kurser. Andelen kursdeltagare 
som deltog i läs- och skrivinlärning varierade mellan de olika studie-
vägarna, men majoriteten (84 procent) läste på studieväg 1. 

Figur 4.1 Antal kursdeltagare på sfi 2019/2020 

 
Källa: Skolverket. 

Rätt att fullfölja utbildningen 

Alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom 
sin studieväg, med den anpassning som krävs för att varje elev ska nå 
kunskapskraven. Den som har blivit antagen till en kurs inom vuxen-
utbildningen har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock 
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besluta att utbildningen på kursen ska upphöra om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör till-
fredsställande framsteg (20 kap. 9 § skollagen).4  

För att den vars utbildning i sfi har upphört eller för att den som 
frivilligt avbrutit sin utbildning ska kunna återuppta utbildningen 
krävs att det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan vara 
avbrott på grund av sjukdom eller barnafödande. Särskilda skäl kan 
också föreligga om en invandrare, som tidigare inte visade något större 
intresse för sfi, vid en senare tidpunkt blir mera studiemotiverad (se 
prop. 1993/94:126 s. 23). Rätten att återuppta studierna gäller även 
för elever som tidigare har fått betyget F i aktuell kurs. 

Studiernas omfattning och studieresultat5 

Eftersom studierna i sfi ofta sträcker sig över flera kalenderår så följs 
nybörjare under flera års tid i den nationella statistiken i syfte att ge 
en samlad bild av resultaten. Av de nybörjare som påbörjade en sfi-
kurs för första gången år 2016 hade 63 procent nått godkänt resultat 
på minst en kurs vid utgången av år 2018. Samtidigt var det 24 pro-
cent av dem som hade avbrutit en eller flera kurser utan att slutföra 
någon kurs under åren 2016–2018. Anledningen till att man avbryter 
en kurs kan t.ex. vara att man fått ett jobb, börjat studera, startat 
företag eller är föräldraledig. Om man avbryter en kurs så utesluter 
inte det att man senare kommer tillbaka och återupptar sina sfi-
studier. För 13 procent av nybörjarna finns inga uppgifter om vare 
sig slutförda eller avbrutna kurser, därför antas de ha fortsatt sin 
utbildning (det behöver dock inte vara fallet i praktiken). Antagan-
det grundar sig på att vuxenutbildning bedrivs kontinuerligt och att 
eleverna kan påbörja kurserna vid olika tidpunkter under året. Kvin-
nor uppnådde i högre utsträckning godkänt resultat än män, medan 
män var mer benägna att avbryta utbildningen. 

År 2019 slutförde 35 procent eller 70 000 kursdeltagare sin kurs i 
sfi medan 25 procent avbröt den. Av de som inte slutförde eller avbröt 
sin kurs var det 40 procent som antogs fortsätta kursen året efter. 

 
4 Med att en elev har rätt att fullfölja kursen menas att eleven har rätt att fullfölja den kurs som 
eleven har antagits till i den omfattning som kommunen vid kursens början har fastställt. 
Bestämmelsen innebär också att en elev som flyttar till en annan kommun under pågående 
utbildning har rätt att gå kvar på en påbörjad kurs i den gamla hemkommunen. 
5 Se Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 
2020:906 och Sveriges officiella statistik. 
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Av de som slutförde sin kurs fick 97 procent betyget godkänt 
(dvs. något av betygen A–E), medan 3 procent inte fick godkänt (dvs. 
betyget F). Av de som fick godkänt uppnådde 4 procent av dem det 
högsta betyget, A. 

Nästan alla elever får ett godkänt betyg inom sfi. Att de flesta 
förr eller senare uppnår ett godkänt resultat hänger samman med 
elevens rätt att fullfölja sin utbildning. 

Figur 4.2 Betygsfördelning sfi 2019/2020 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Sfi ska i genomsnitt omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan 
under en fyraveckorsperiod (20 kap. 24 § skollagen). Kommunen får 
dock minska undervisningstiden om en elev begär det och kommunen 
tycker att det är förenligt med utbildningens syfte.6 Kommunen kan 
uppdra åt en enskild utbildningsanordnare, t.ex. en folkhögskola att 
anordna sfi. Folkhögskolan måste då ha betygsrätt (24 kap. 11–15 §§ 
skollagen). 

 
6 Tidigare fanns en reglering med ett riktvärde på 525 timmar som dock var otydlig i huruvida 
timmarna gällde per kurs eller för elevens hela sfi-utbildning. Regleringen upphörde i och med 
förordningen (2016:1052) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Jfr 
även vad som uttalas i Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (KLIVA) (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk (Promemoria U2019/02278/GV). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, s. 82, om att det förekommer att huvudmannen på en gruppnivå 
sätter upp begränsningar och rekommendationer om respektive sfi-kurs längd, dvs. att antalet 
timmar som en elev får läsa för att uppnå godkänt betyg i en kurs begränsas. 
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De elever som slutförde en kurs i sfi under 2019 hade i genom-
snitt studerat 227 timmar. Som en jämförelse hade eleverna på kurs 
3D i genomsnitt studerat 160 timmar, medan eleverna på kurs 1A 
hade studerat 290 timmar i genomsnitt. Längst tid att slutföra en kurs 
tog det för eleverna på kurserna 1B och 1C där eleverna i genomsnitt 
studerade 343 respektive 310 timmar för att nå godkänt resultat i 
kursen. Kvinnor behövde mera tid på sig än män för att slutföra en 
kurs. 

Vem är sfi till för? 

Bosatt i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska 

Som utgångspunkt gäller att alla som är bosatta i Sverige och saknar 
sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som sfi syftar till 
att ge har rätt att delta i sfi-utbildning från och med det andra kalen-
derhalvåret det år då han eller hon fyller 16 år (20 kap. 31 § skol-
lagen). Kravet på att man ska vara bosatt i Sverige innebär enligt 
29 kap. 2 § skollagen att man ska vara folkbokförd enligt folkbok-
föringslagen (1991:481). 

Utöver de som är folkbokförda här har personer som har rätt till 
utbildning utifrån EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES), avtalet mellan EU och dess medlemsstater 
samt Schweiz, om fri rörlighet för personer, rätt till sfi (jfr 29 kap. 2 
och 3 §§ skollagen). 

Även finländska medborgare som bor i Finland nära gränsen till 
Sverige har rätt att delta i sfi från och med det andra kalenderåret då 
de fyller 16 år under förutsättning att de stadigvarande arbetar i en 
svensk kommun och saknar de grundläggande kunskaper i svenska 
språket som utbildningen syftar till att ge.7  

För personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt ska bl.a. behovet 
av sfi tillgodoses genom Kriminalvården (se 24 kap. 10 § skollagen och 
5 kap. 10 a § förordningen [2011:1108] om vuxenutbildningen). Den 
som är intagen i anstalt har således också rätt till sfi-undervisning. 

 
7 Personer med kunskaper i danska eller norska har enligt 20 kap. 31 § andra stycket och 32 § 
skollagen inte rätt till sfi såvida det inte anses nödvändigt att de får grundläggande svensk-
undervisning. 
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Tabell 4.2 Vem har rätt till sfi enligt skollagen? 

Personer som 
har rätt till sfi, 
när och varför 

    

Vem? Folkbokförd i 
Sverige 

Bosatt i Sverige 
och har rätt till 
utbildning till 
följd av EU-
rätten, EES-
avtalet eller 
avtalet om fri 
rörlighet för 
personer mellan 
EU och dess 
medlemsstater 
och Schweiz 

Finländsk med-
borgare bosatt i 
Finland nära 
svenska gränsen 
och arbetar 
stadigvarande 
i en svensk 
kommun 

Intagen i kriminal-
vårdsanstalt och har 
rätt till kommunal 
vuxenutbildning 

När? Från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 16  år 
Anledning? Saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbild-

ningen syftar till att ge 
Lagrum 20 kap. 31 § 

1 st och 29 kap. 
2 § 1 st skol-
lagen  

20 kap. 31 § 
1 st jfr med 
29 kap. 2 § 2 
och 3 st skol-
lagen 

20 kap. 31 § 
2 st skollagen 

24 kap. 10 § skol-
lagen 
5 kap. 10 a § 
förordningen 
(2011:1108) om 
vuxenutbildningen 

Källa: Egen sammanställning. 

Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsinsatser 

Nyanlända med kort utbildning som inte bedöms kunna komma i 
arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram ska 
ägna sig åt utbildning och ta del av sfi eller motsvarande utbildning 
vid folkhögskola, samhällsorientering och utbildning inom exempelvis 
den kommunala vuxenutbildningen i syfte att närma sig arbetsmark-
naden.8 Detta brukar kallas för utbildningsplikt och gäller sedan den 
1 januari 2018.9 Nyanlända som omfattas av utbildningsplikten kan 
således anvisas till sfi. Av lagen (2017:584) om ansvar för etablerings-

 
8 Syftet med etableringsprogrammet är att underlätta och påskynda vissa nyanländas etablering 
inom samhälls- och arbetslivet (2 § förordningen [2017:820] om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare. 
9 En nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas mot arbete 
under tiden i etableringsprogrammet ska inom ramen för programmet i huvudsak ta del av sfi 
eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), samhälls-
orientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering och utbildning enligt 13 § första 
stycket 2 (14 § förordningen [2017:820] om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare). 
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insatser för vissa nyanlända invandrare (etableringslagen) framgår att 
den nyanlände som har fyllt 20 men inte 65 år och som har be-
viljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlännings-
lagen (2005:716) på grund av t.ex. skyddsbehov eller synnerligen 
ömmande omständigheter, eller enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen, 21 
eller 22 kap. utlänningslagen omfattas av etableringslagen. Även ny-
anlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år och som har uppe-
hållstillstånd på grund av anknytning till en av de nu nämnda person-
kategorierna och har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det 
att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot 
i en kommun omfattas. Likaså omfattas nyanlända invandrare som 
sedan tidigare har ett sådant uppehållstillstånd som nu nämnts och 
som inom giltighetstiden för uppehållstillståndet ansökt om ett nytt 
eller fortsatt sådant tillstånd. I oktober 2020 omfattades 5 875 kvinnor 
och 3 069 män av utbildningsplikt. Av dessa deltog 56 procent av kvin-
norna och 52 procent av männen i sfi och 12 procent av kvinnorna och 
13 procent av männen i komvux på grundläggande nivå eller mot-
svarande utbildning på folkhögskola. 

Sfi som krav för försörjningsstöd 

I prop. 2020/21:55 som överlämnades från regeringen till riksdagen den 
3 december 2020 föreslås att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ändras på så sätt att det ska kunna ställas krav på att den som uppbär 
försörjningsstöd vid behov ska delta i kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhög-
skola för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande, en s.k. 
språkplikt. Om det finns godtagbara skäl ska den enskilde ha rätt till 
försörjningsstöd även om han eller hon inte deltar i sfi. Syftet med 
tillägget är att tydliggöra för den enskilde vikten av att delta i språk-
utbildning för att därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete och 
att etableras i Sverige. Tillägget tydliggör vad som enligt förarbeten och 
rättspraxis ingår i att stå till arbetsmarknadens förfogande. Lag-
ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021. 
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Asylsökande och papperslösa har inte rätt till sfi 

Personer som är asylsökande, papperslösa eller har vissa tidsbegrän-
sade uppehållstillstånd har inte rätt att delta i sfi. Med papperslösa 
avses dels personer som rest in i Sverige utan tillstånd, dels personer 
som kommit hit lagligt men därefter förlorat sitt tillstånd att stanna 
kvar. Till denna grupp räknas också den som ännu inte sökt asyl. För 
den som är asylsökande, papperslös eller har ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd finns dock andra möjligheter att lära sig svenska, 
se avsnitt 4.4. 

Elevsammansättning10  

År 2019 var antalet kursdeltagare som studerade på sfi med kommu-
nen som huvudman drygt 123 000 och varje elev deltog i genomsnitt 
i 1,3 kurser under året. Det är en marginell minskning av antalet elever 
jämfört med de fem föregående åren då antalet sfi-elever ökade 
kraftigt för varje år. En större andel av kursdeltagarna var kvinnor 
(58 procent kvinnor respektive 42 procent män) och majoriteten av 
den totala elevgruppen var i åldersspannet 25–39 år (55 procent). 
I övrigt var åldersfördelningen i elevgruppen följande: 12 procent var 
yngre än 25 år och 33 procent var äldre än 39 år. Medelåldern var 
36 år under 2019. 

Vad gäller elevernas utbildningsbakgrund så hade 10 procent 
0–3 års utbildning, 10 procent 3–6 års utbildning, 17 procent en 7–9-
årig utbildning, 24 procent en 10–12-årig utbildning medan 34 procent 
hade minst 13 års utbildning. För 5 procent av eleverna saknas upp-
gift om utbildningsbakgrund. Kvinnor hade i genomsnitt kortare 
utbildning än män. Under 2019 var det 22 procent av kvinnorna som 
hade högst en 6-årig utbildning, jämfört med 18 procent av männen. 

Det vanligaste födelselandet bland eleverna under 2019 var Syrien, 
men även Eritrea, Afghanistan, Irak, Somalia och Iran är vanliga 
födelseländer. Det vanligaste modersmålet 2018/2019 var arabiska 
(36 procent), följt av tigrinska, persiska och somaliska. Ungefär 
72 procent av eleverna hade något av de tio största språken som sitt 
modersmål. 

 
10 Statistiken i avsnittet kommer från Sveriges officiella statistik. 
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Nationella prov och sfi 

Om nationella prov 

Inom såväl komvux som grundskola genomförs varje år nationella 
prov i olika kurser, ämnen och årskurser. Syftet med nationella prov 
är att stödja och underlätta en likvärdig bedömning och betygs-
sättning. Det nationella provet är ett av flera underlag för lärarens 
samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen. 
Resultatet från ett nationellt prov ska dock ”särskilt beaktas vid 
betygssättningen” enligt 20 kap. 37 a § skollagen, vilket innebär att 
det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid lärares 
allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen. 
Undantag från detta gäller om det finns särskilda skäl. Med särskilda 
skäl avses sådana situationer där det finns ovanliga och särskilt beak-
tansvärda omständigheter som gör att den betygssättande läraren ska 
kunna göra ett avsteg från huvudregeln att resultatet på ett nationellt 
prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen. Typiskt sett bör det 
vara fråga om situationer där provresultatet eller resultat på delprov 
inte ger en rättvisande bild av vad som tidigare är känt om elevens 
kunskaper och detta beror på omständigheter som eleven inte själv 
råder över. Det kan exempelvis vara fråga om felande teknik och 
hjälpmedel som inte fungerat vid ett delprov. Det kan också vara 
fråga om personliga förhållanden, t.ex. dödsfall i familjen eller vän-
kretsen eller andra omvälvande händelser. Det kan dock även vara 
fråga om omständigheter som eleven själv förfogar över, såsom att det 
har konstaterats att eleven har fuskat vid provet (prop. 2017/18:14 
s. 26 f.). De nationella proven är inga examensprov. 

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av 
proven. Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett natio-
nellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det 
finns särskilda skäl (se om särskilda skäl ovan). För elever med funk-
tionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet 
behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Anpass-
ningen behöver dock göras så att provet fortfarande prövar de kun-
skaper och förmågor som det avser att pröva. 

Det är Skolverket som ansvarar för de nationella proven och slut-
proven och för att kontinuerligt utveckla samt analysera resultaten 
av dessa prov. De nationella proven konstrueras av flera av landets 
universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket och de prövas ut 



SOU 2021:2 Utbildning i svenska och samhällskunskap i dag 

83 

av lärare och elever för att de ska ha god validitet och reliabilitet. 
Proven konstrueras utifrån analyser av läroplaner, ämnes- och kurs-
planer och ska täcka så stora delar av ämnes- och kursplanerna som 
möjligt, även om de av praktiska skäl inte kan göras så omfattande 
att allt finns med. Det tar mellan 1,5 och 2 år att konstruera ett prov. 

Nationella prov inom sfi 

Skolverket ger ut två nationella prov i sfi per kurs (B, C och D) och 
år i syfte att det ska finnas aktuella, sekretesslagda prov som verk-
samheterna kan alternera mellan. Proven behöver genomföras under 
likvärdiga former för att de ska visa likvärdiga resultat för alla elever. 
Den kommunala vuxenutbildningen ska vara flexibel och individ-
anpassad samt bedrivas kontinuerligt under året. Det är därför upp till 
varje lärare att avgöra när det är lämpligt att göra de nationella proven. 
Alla prov har ett första provdatum. Efter det första provdatumet är 
det tillåtet för lärare att använda provet när de finner det lämpligt. Det 
är inte tillåtet att använda ett prov före det första provdatumet. Sedan 
hösten 2018 gäller en treårig användningstid för varje nationellt prov. 
Efter den tiden gäller fortsatt sekretess (se 17 kap. 4 § offentlighets- 
och sekretesslagen). 

Enligt uppgifter från Skolverket finns det olika svårigheter i 
genomförandet av nationella prov i vuxenutbildningen vad gäller 
genomförande, hantering och inrapportering. När det gäller proven 
i sfi får myndigheten återkommande indikationer på otillåten sprid-
ning av proven både inom verksamheterna och på sociala medier. 
Spridningen beror till stor del på att nationella prov inom komvux 
genomförs kontinuerligt och frekvent under året. 

Oavsett vilken studieväg en elev läser på inom sfi är det obliga-
toriskt att delta i ett nationellt prov i slutet av kurserna B, C och D. 
Varje nationellt prov består av fyra delprov som prövar elevernas 
färdigheter i läs- och hörförståelse, skriftlig respektive muntlig pro-
duktion och interaktion. Betyg sätts på varje delprov och därefter 
beräknas ett sammanvägt provbetyg. Det sammanvägda provbetyget 
beräknas genom att ett genomsnitt tas på de fyra delproven. Som 
anges ovan har resultatet på ett nationellt prov en större betydelse 
än andra underlag vid betygsättningen i en kurs. 
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Av kursdeltagarna i nationella prov i sfi år 2018 gjorde 18 000 
kursdeltagare B-provet, cirka 26 000 C-provet och drygt 22 000 D-
provet. Resultaten på proven skiljer sig åt mellan de olika kurserna. 
De högsta resultaten fick kursdeltagarna som deltog i B-provet, 
94 procent fick lägst betyget E i sammanvägt provbetyg. På C- och 
D-provet var motsvarande andelar 86 procent vardera. Det högsta 
betyget A fick 4 procent av kursdeltagarna. 

Det delprov som eleverna klarade i lägst utsträckning var, liksom 
tidigare år, delprovet i skriftlig produktion. Kvinnor och män pre-
sterade i stort sett lika bra. Dock var det en något högre andel män 
än kvinnor som inte klarade delprovet i skriftlig produktion. 

Digitalisering av nationella prov 

Skolverket arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag som 
innebär en digitalisering av de nationella proven. Uppdraget inne-
fattar inte att digitalisera de nationella proven inom sfi. De nationella 
proven i sfi var emellertid it-baserade i tre år mellan 2009–2012. Skol-
verket konstaterade i sin slutredovisning att det då fanns en rad 
utmaningar med de it-baserade proven, men är i dag positiv till en 
digitalisering även av de nationella proven inom sfi.11 

4.1.3 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna 

Fakta om komvux 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge 
vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och 
arbetslivet och till att göra fortsatta studier möjliga. Utbildningen på 
grundläggande nivå ges i form av nationella kurser, delkurser och 
orienteringskurser. Syftet med kommunal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbild-
ningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gym-
nasiearbete. Ämnesplanerna och kunskapskraven inom komvux på 

 
11 Jfr Statens skolverk (2018). Redovisning av uppdrag om plan för utvecklingsarbetet med att 
digitalisera de nationella proven m.m. Dnr U2017/03739/GV. www.skolverket.se/download/ 
18.6bfaca41169863e6a65d14a/1553967829295/pdf3912.pdf [2020-12-09]. 
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gymnasial nivå är desamma som finns inom gymnasieskolan, med 
undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som 
utformas efter individuella behov. För den som uppnått 2 400 gym-
nasiepoäng kan en gymnasieexamen i form av en yrkesexamen eller 
en högskoleförberedande examen utfärdas. 

Komvux som särskild utbildning för vuxna finns också på grund-
läggande och gymnasial nivå. På grundläggande nivå motsvarar 
utbildningen den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan 
och på gymnasial nivå motsvaras utbildningen av den som ges i gym-
nasiesärskolans nationella program. Målet med den särskilda utbild-
ningen är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimu-
leras i sitt lärande och att de ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-
hällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten 
för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar 
och den som fått minst utbildning ska prioriteras. 

Vem kan gå på komvux? 

Deltagande i komvux på grundläggande nivå är en rättighet för en 
vuxen fr.o.m. det andra kalenderhalvåret då han eller hon fyller 20 år 
om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som 
normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodo-
göra sig utbildningen (20 kap. 11 § skollagen). För komvux på gym-
nasial nivå uppställs i huvudsak samma kriterier med tillägget att den 
enskilde i övrigt ska uppfylla föreskrivna villkor. Även den som är 
yngre än 20 år kan gå på komvux på gymnasial nivå om denne har 
slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 
likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor (20 kap. 
20 § skollagen). Rätt att delta i komvux på gymnasial nivå har dock 
endast den som vill genomgå utbildningen i syfte att få behörighet 
till högskola eller yrkeshögskola (jfr 20 kap. 19–19 d §§ skollagen). 

Deltagande i komvux som särskild utbildning på grundläggande 
nivå är en rättighet för den som är vuxen och har en utvecklingsstör-
ning, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 
20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper 
som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge och har förut-
sättningar att tillgodogöra sig utbildningen (20 kap. 11 a § skollagen). 
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För den särskilda utbildningen på gymnasial nivå är kriterierna 
desamma så när som på att man ska sakna sådana kunskaper som 
utbildningen syftar till att ge och i övrigt uppfylla föreskrivna villkor 
(20 kap. 20 a § skollagen). 

Av 29 kap. 8 § skollagen följer att det som sägs i lagen om per-
soner med utvecklingsstörning också ska gälla för dem som har fått 
en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsätt-
ning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom och att personer med autism eller autismliknande tillstånd 
ska jämställas med personer med utvecklingsstörning endast om de 
också har en utvecklingsstörning eller en sådan funktionsnedsättning. 

Vuxenutbildningen och utrikesfödda12  

Vuxenutbildningens kurser är många gånger nyanländas väg in i 
arbetslivet eller vidare studier, utöver sfi. Andelen utlandsfödda 
elever inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå har ökat 
med 16 procentenheter de senaste tio åren. År 2019 studerade 
261 000 elever på komvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Av 
dessa var 56 procent födda utomlands. På den grundläggande nivån 
var andelen utrikesfödda elever 96 procent och på den gymnasiala 
nivån utgjorde de utrikesfödda 43 procent. Med utrikesfödda förstås 
såväl nyanlända personer som utlandsfödda personer som har befun-
nit sig i Sverige under en längre tid. 

Vad gäller utbildningsbakgrund så hade majoriteten av eleverna 
inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå år 2019 minst 
en treårig gymnasial utbildning eller mer (totalt 64 procent). På 
grundläggande nivå hade 50 procent av eleverna minst en treårig gym-
nasial utbildning, medan 68 procent av eleverna på gymnasial nivå 
hade det. Utbildningsbakgrunden skiljde sig inte särskilt mycket åt 
mellan könen, men en viss skillnad kunde ses när det gäller utbild-
ningsbakgrund för utrikesfödda jämfört med svenskfödda elever. 
Totalt 35 procent av de utlandsfödda eleverna på grundläggande eller 
gymnasial nivå hade en eftergymnasial utbildning, att jämföra med 
12 procent av de svenskfödda eleverna. 

 
12 Uppgifterna i avsnittet är hämtade från Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i 
kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 2020:906. 
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Den kurs på grundläggande nivå som år 2019 hade flest kursdel-
tagare var, i likhet med tidigare år, svenska som andraspråk. Det var 
också den kurs som majoriteten av de utrikesfödda eleverna med 
eftergymnasial utbildning på komvux på grundläggande nivå läste. 
Svenska som andraspråk hade 89 600 kursdeltagare år 2019, vilket 
motsvarar 10 procent av samtliga kursdeltagare på grundläggande 
nivå. Totalt sett var det dock 50 000 elever som läste kursen som 
helhet eller uppdelad i flera nationella delkurser inom svenska som 
andraspråk. Varje elev i kursen läste i snitt 1,8 delkurser.13 

På gymnasial nivå var det 24 100 kursdeltagare respektive 23 100 
elever som studerade svenska som andraspråk. Svenska som andra-
språk var den kurs som hade näst flest deltagare. 

Svenska och samhällskunskap m.m. på komvux 

Inom den kommunala vuxenutbildningen går det att läsa kurser i 
svenska och samhällskunskap på såväl grundläggande som gymnasial 
nivå. 

Svenska och svenska som andraspråk 

Inom ämnet svenska finns bl.a. kurser i svenska och svenska som 
andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ska ge elever med ett 
annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunika-
tiva språkförmåga. Ämnet kan bidra till att eleverna stärker sin fler-
språkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som 
de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka 
sig. I sammanhanget kan nämnas att kurs- och ämnesplanerna i 
svenska som andraspråk inte är framarbetade för målgruppen nyan-
lända elever som ska lära sig svenska som ett nytt språk. Av kurs-
planen i svenska framgår att: 

Undervisningen i kursen svenska inom kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om 
svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar 
att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språk-
förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften 
i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom 

 
13 Kurser på grundläggande nivå är ofta uppdelade i delkurser. Detta innebär att en elev ibland 
kan vara kursdeltagare i flera delkurser under samma kalenderår. 
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undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, 
kommunikation och kunskapsutveckling. 
    Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva. 
Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och 
genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleven 
utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 
med andra. Eleven ska i undervisningen ges möjligheter att kommu-
nicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Vidare 
ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar kunskaper om hur man 
söker och kritiskt värderar innehåll från olika källor. 
    I undervisningen ska eleven möta, samt ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om, olika former av sakprosa och skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scen-
konst och annat estetiskt berättande ska eleven ges förutsättningar att 
utveckla sitt språk. 
    Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sina 
kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och 
utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala samman-
hang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevens 
medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 
förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleven får förståelse för 
att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för sig själv och 
för andra människor. Därigenom ska eleven ges förutsättningar att ta 
ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier. 
    Genom undervisningen i kursen svenska ska eleven sammanfatt-
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera innehållet.14 

   

 
14 Det är inte speciellt stora skillnader mellan kursplanerna i svenska och svenska som andra-
språk på grundläggande nivå men det finns avgörande skillnader mellan svenska och svenska 
som andrapråk på gymnasial nivå, se Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid 
Stockholms universitet (2020). Information om skillnaderna i kurs- och ämnesplaner gällande 
svenska och svenska som andraspråk. www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/ 
grundskola/vilka-%C3%A4r-skillnaderna-mellan-svenska-och-sva-i-lgr11-och-gy11-1.375672 
[2020-11-08]. Nuvarande kursplaner i bl.a. svenska och svenska som andraspråk ersätts dock av 
nya kursplaner den 1 juli 2021. 
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Inom komvux på grundläggande nivå går det att läsa en kurs i svenska 
om 700 verksamhetspoäng eller fyra delkurser i svenska (om 100, 
respektive vardera 200 verksamhetspoäng), detsamma gäller ämnet 
svenska som andraspråk. På gymnasial nivå ges kurser i svenska 
respektive svenska som andraspråk som tre kurser, kurs 1, 2 och 3 
och varje kurs omfattar 100 verksamhetspoäng. Av Sveriges offi-
ciella statistik framgår att år 2019 var antalet kursdeltagare på kursen 
i svenska som andraspråk 50 000 på komvux på grundläggande nivå, 
varav 60 procent var kvinnor och 40 procent var män. På gymnasial 
nivå läste 23 000 kursdeltagare svenska som andraspråk 1 och nästan 
15 000 svenska som andraspråk 2. Kursen svenska 1 på gymnasial 
nivå hade 5 500 kursdeltagare, svenska 2 hade 9 100 kursdeltagare 
och kursen svenska 3 nästan 7 800 kursdeltagare. För elever på gym-
nasial nivå genomförs nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk. För information om de nationella provens syfte och 
konstruktion se avsnitt 4.1.2 ovan om sfi. 

Samhällskunskap och samhällsorienterande ämnen 

När det gäller samhällskunskap på komvux grundläggande nivå finns 
en kurs om 150 verksamhetspoäng i samhällskunskap samt två kurser 
i grundläggande samhällsorienterande ämnen. De sistnämnda kurs-
erna består av en inledande kurs och en fortsättningskurs. Av kurs-
planen i samhällskunskap framgår bl.a. följande: 

Undervisningen i kursen samhällskunskap inom kommunal vuxenutbild-
ning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar sina kun-
skaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 
undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på sam-
hällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, eko-
nomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 
    Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att se samhällsfrågor ur 
olika perspektiv. På så sätt ska eleven utveckla sin förståelse för egna 
och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur 
olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck samt hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Vidare ska under-
visningen ge eleven möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för 
samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. 
    Undervisningen ska ge eleven verktyg för att hantera information i 
vardags-, samhälls- och arbetslivet samt vid studier, och ge kunskaper 
om hur man söker och värderar information om samhället från olika 
källor. Genom undervisningen ska eleven också ges förutsättningar att 
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utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och 
samhällsstrukturer. Eleven ska vidare ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 
    Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sin förtrogenhet 
med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och 
arbetssätt. Den ska också bidra till att eleven tillägnar sig kunskaper om, 
och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett 
demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet 
att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och 
ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle. 
    Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställnings-
taganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleven 
stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om sam-
hällsfrågor.  
    Genom undervisningen i kursen samhällskunskap ska eleven ges för-
utsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och 
samverkar, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala 
samhällsfrågor ur olika perspektiv, 

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 
begrepp och modeller, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella sam-
hällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv, 

• söka information om samhället från medier, internet och andra 
källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

 
Vad gäller kurserna i grundläggande samhällsorienterande ämnen är 
de en sammanslagning av kurserna i geografi, historia, religionskun-
skap och samhällskunskap. Kurserna har en samhällsorienterande 
kärna där grundläggande delar i de nämnda ämnena har identifierats 
utifrån ett vuxenperspektiv. Kurserna i samhällsorienterande ämnen 
existerar parallellt med befintliga ämneskurser och betraktas som 
likvärdiga med de separata kurserna i varje ämne. Kurserna lämpar 
sig framför allt för elever som inte har gått i svensk grundskola och 
har kort eller ingen tidigare utbildning. Beslut om en elev ska läsa en 



SOU 2021:2 Utbildning i svenska och samhällskunskap i dag 

91 

samhällsorienterande kurs eller en separat ämneskurs fattas i samråd 
mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och elev.15 

Den inledande kursen i grundläggande samhällsorienterande 
ämnen omfattar 100 verksamhetspoäng och kursens fokus ligger 
framför allt på hur samhället fungerar, hur vårt demokratiska system 
är uppbyggt och ekonomi och hur samhället fungerar. Kursen ger 
också inblick i de stora världsreligionerna, Sveriges geografi samt 
Sveriges historia och demokratiska framväxt. I fortsättningskursen 
får eleverna problematisera och utveckla sina kunskaper kring de 
områden som man gått igenom i den inledande kursen och därutöver 
lära sig om t.ex. svensk historia och europeiska unionen. Fortsätt-
ningskursen omfattar 200 verksamhetspoäng. För utförlig informa-
tion om kursplanernas innehåll hänvisas till avsnitt 7.5.1.  

4.2 Svenska och samhällskunskap inom grund- 
och gymnasieskolan 

Elever i grundskolan och gymnasiet får undervisning i bl.a. svenska, 
svenska som andraspråk och samhällskunskap. Detsamma gäller elever 
på de s.k. introduktionsprogrammen till gymnasiet. Nedan redogörs 
summariskt för vem som är skyldig eller kan gå i vilken skolform 
samt undervisningen i svenska, svenska som andraspråk samt sam-
hällskunskap i grund- och gymnasieskolan. 

4.2.1 Svenska och samhällskunskap för barn i grundskolan 
och grundsärskolan 

Skolplikt för barn t.o.m. årskurs 9 

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till en 
kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola (2 kap. 18 § 
första stycket regeringsformen). Enligt 7 kap. 2 § skollagen råder 
skolplikt för barn som är bosatta i Sverige. Skolplikten gäller dock 
inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är 
sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i 

 
15 Statens skolverk (2018). Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort 
utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning. www.skolverket.se/getFile?file=3900 
[2020-12-08]. 
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skolan. Skolplikten gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra 
stycket skollagen. Detta innebär att bl.a. asylsökande barn, barn som 
beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, barn som har ansökt 
om uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts att vistas här 
medan ansökan prövas och asylsökande barn som inte vistas på någon 
förläggning och som bor med en vårdnadshavare som har uppehålls-
tillstånd, inte omfattas av skolplikt. Inte heller barn som har rätt till 
utbildning till följd av EU-rätten m.m. omfattas av skolplikt. Dessa 
barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn. Barn 
som är familjemedlemmar till personer som tillhör främmande makts 
beskickning etc. (29 kap. 2 § 4 skollagen) och barn som vistas här utan 
stöd av myndighetsbeslut eller författning (29 kap. 2 § 5 skollagen) 
har dock, såvitt här är av intresse, endast rätt till utbildning i för-
skoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola 
(29 kap. 3 § skollagen). 

Skolplikten inträder på höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller sex år. Fullgörandet påbörjas i förskoleklass och pågår till och 
med grundskolans slut, dvs. årskurserna F/0–9 (7 kap. 4 och 10 §§ 
skollagen). Utöver undervisning i bl.a. svenska och matematik ingår 
i grundskolan också undervisning i samhällsorienterande ämnen, 
dvs. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. För 
grundskolan gäller bl.a. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (SKOLFS 2011:19) och kursplaner för de olika 
ämnen som barnen får undervisning i. Av kursplanerna för svenska/ 
svenska som andraspråk och samhällskunskap framgår bl.a. att syftet 
med undervisningen och de centrala delarna är följande. 

Svenska och svenska som andraspråk 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i 
tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 
olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-
manhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 
och söka information från olika källor och värdera dessa. 

För samtliga årskurser (1–9) består undervisningen i svenska av 
följande fyra centrala delar: 
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• Läsa och skriva 

• Tala, lyssna och samtala 

• Språkbruk 

• Informationssökning och källkritik. 

För eleverna i årskurserna 1–6 ingår därutöver också delen Berätt-
ande texter och sakprosa som en femte central del. 

För var och en av de angivna centrala delarna finns ”underkate-
gorier” som är anpassade till respektive årskurs. Som exempel kan 
nämnas att lässtrategier förekommer som en underkategori till delen 
Läsa och skriva i samtliga årskurser. För årskurserna 1–3 anges det 
bl.a. att lässtrategin innebär att man ska förstå och tolka texter samt 
kunna anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Lässtra-
tegin för årskurserna 4–6 syftar till att förstå och tolka texter från 
olika medier samt urskilja texters budskap, både uttalade och sådant 
som står mellan raderna. I årskurserna 7–9 ska eleverna kunna förstå, 
tolka och analysera texter från olika medier. De ska kunna urskilja 
texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 
sammanhang. Även om de olika delarna är desamma finns det således 
skillnader mellan årskurserna. 

För elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från 
skolor i utlandet och invandrarelever som har svenska som huvud-
sakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare, kan undervisning i 
svenska som andraspråk anordnas om det behövs (5 kap. 14 § skol-
förordningen [2011:185]). Det är rektor som beslutar om undervis-
ning i svenska som andraspråk för en elev. Utöver vad som nu angetts 
får svenska som andraspråk även anordnas som språkval i grundskolan 
och specialskolan, som elevens val, eller inom ramen för skolans val 
(5 kap. 15 § skolförordningen). Undervisning i svenska som andra-
språk ersätter undervisning i svenska. Nationellt centrum för andra-
språk har uttalat att det inte är speciellt stora skillnader mellan kurs-
planerna i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan, 
men att kurs- och ämnesplanen i svenska som andraspråk däremot 
inte är framtagen för målgruppen nyanlända elever som ska lära sig 
svenska som ett nytt språk. Undervisande lärare i svenska som andra-
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språk måste därför anpassa kursplanen till just nyanlända elevers 
förutsättningar och behov.16 

Samhällskunskap 

Av kursplanen i samhällskunskap för grundskolan framgår bl.a. att 
eleverna genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och 
samverkar, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala 
samhällsfrågor ur olika perspektiv, 

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 
begrepp och modeller, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och 
olika perspektiv, 

• söka information om samhället från medier, internet och andra 
källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

För elever i årskurserna 1–3 ska undervisningen i de samhällsorien-
terande ämnena behandla följande fyra delar: 

• Att leva tillsammans 

• Att leva i närområdet 

• Att leva i världen 

• Att undersöka verkligheten. 

 
16 Jfr Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (2020). 
Information om skillnaderna i kurs- och ämnesplaner gällande svenska och svenska som andra-
språk. www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vilka-%C3%A4r-
skillnaderna-mellan-svenska-och-sva-i-lgr11-och-gy11-1.375672 [2020-11-08]. Nuvarande 
kursplaner i bl.a. svenska och svenska som andraspråk ersätts dock av nya kursplaner den 1 juli 
2021. 
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Elever i årskurserna 4–6 ska få undervisning i följande centrala delar: 

• Individer och gemenskaper 

• Information och kommunikation 

• Rättigheter och rättsskipning 

• Beslutsfattande och politiska idéer. 

I årskurserna 7–9 består undervisningen i samhällskunskap av de fyra 
centrala delar som anges under årskurserna 4–6 samt den centrala 
delen Samhällsresurser och fördelning. Det finns dock skillnader i 
det faktiska innehållet i och med att varje central del, precis som i 
ämnet svenska, innehåller ett antal underkategorier. För eleverna i 
årskurs 4–6 ska t.ex. delen Individer och gemenskaper bl.a. behandla 
underkategorierna Familjen och olika samlevnadsformer, Sociala 
skyddsnät för barn och Urfolket samerna och övriga nationella minori-
teter i Sverige. För eleverna i årskurserna 7–9 ingår i den nämnda delen 
underkategorierna Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefin-
nande, Sveriges befolkning, storlek, sammansättning och geografiska 
fördelning samt Immigration till Sverige förr och nu. Den faktiska 
undervisningen skiljer sig således åt mellan årskurserna. 

Nationella prov 

För elever i årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan finns nationella prov 
i svenska och svenska som andraspråk. Proven består av flera delprov 
som prövar elevernas förmåga att tala, läsa och skriva. 

För elever i årskurs 9 ges även nationella prov i samhällskunskap. 
Alla elever gör då prov i ett av ämnena geografi, historia, religions-
kunskap eller samhällskunskap och alla elever i en skola gör provet i 
samma ämne. Beslut om vilket av de fyra ämnena det blir fattas av 
Skolverket utifrån Statistiska centralbyråns modell för att fördela 
ämnena jämnt bland landets skolor. Det nationella provet består av 
två skriftliga delprov som prövar de förmågor som beskrivs i kurs-
planen för det aktuella ämnet, dvs. geografi, historia, religionskunskap 
eller samhällskunskap. 

Syftet med de nationella proven, deras betydelse för betygsätt-
ningen, hur de konstrueras m.m. framgår av avsnitt 4.1.2 om sfi ovan. 
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Kunskapskrav och betyg 

Kunskapskraven för eleverna i grundskolan framgår av kursplanen 
för respektive ämne. Betyg sätts i slutet av varje termin från och med 
årskurs 6 i de ämnen som eleven fått undervisning i (10 kap. 15 § 
skollagen). Om undervisningen i t.ex. samhällsorienterande ämnen i 
huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 6, får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas 
för dessa respektive ämnen i årskurs 6. 

Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F. 
Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta 
betyg är A och lägsta betyg är E. Ett icke godkänt resultat ges ett F 
(10 kap. 17 § skollagen). 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan omfattar utbildning i särskilda ämnen eller ämnes-
områden, eller en kombination av dessa. Det finns t.ex. kurser i 
ämnena svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande 
ämnen. Utbildningen kan omfatta ämnen som finns i grundskolans 
kursplaner. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och värden, bidra 
till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett 
aktivt deltagande i samhället. Utbildningen är öppen för elever som 
har en utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna nå grund-
skolans kunskapskrav. Grundsärskolan består av nio årskurser och 
utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. 

Inom skolformen sätts bara betyg om vårdnadshavaren eller 
eleven begär det. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Om 
eleven inte når kraven för betyget E sätts inget betyg. F och streck 
används således inte i grundsärskolan. 

4.2.2 Svenska och samhällskunskap för ungdomar 
i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Gymnasieskolan är till för ungdomar som avslutat grundskolan 

Gymnasieskolan är öppen för de ungdomar som avslutat sin grund-
skoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar gym-
nasieutbildningen som senast under det första kalenderhalvåret det år 
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de fyller 20 år eller, för den med ett svårt rörelsehinder som har rätt 
att få sin utbildning vid en gymnasieskola med Rh-anpassad utbild-
ning, 21 år (15 kap. 5 och 9 §§ skollagen).17  

Bestämmelserna om gymnasieskolan omfattar bara ungdomar 
som är bosatta i landet och som har rätt till utbildning. Vilka per-
soner som anses bosatta här framgår av 29 kap. 2 § skollagen. Av den 
efterföljande bestämmelsen, 29 kap. 3 § skollagen, framgår att det 
finns vissa begränsningar i rätten till utbildning. Som ett exempel så 
har personer som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 1, 2 och 5 skol-
lagen endast rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola 
om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. De som avses är 
bl.a. ungdomar som är asylsökande, personer som har beviljats uppe-
hållstillstånd med tillfälligt skydd eller personer som har tids-
begränsade uppehållstillstånd. 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 
fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltag-
ande i samhällslivet. Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak 
bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsva-
rande utbildning (15 kap. 2 § skollagen). Utbildningen syftar till en 
gymnasieexamen (16 kap. 26 § skollagen). 

Gymnasieskolan består av olika högskoleförberedande program 
och yrkesprogram med olika inriktningar. Det finns dock s.k. gym-
nasiegemensamma ämnen som är desamma för alla elever men kan 
variera i antal kurser och omfattning. Gymnasiegemensamma ämnen 
är: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andra-
språk. På det högskoleförberedande samhällsvetenskapliga program-
met finns t.ex. de gymnasiegemensamma ämnena/kurserna sam-
hällskunskap 1b, svenska 1–3 och svenska som andraspråk 1–3. Pro-
grammet har tre inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, informa-
tion och kommunikation samt Samhällsvetenskap. Inom inriktning-
arna Beteendevetenskap respektive Samhällsvetenskap ges kursen 
samhällsvetenskap 2. De elever som valt inriktningen samhällskun-
skap läser också samhällskunskap 3. Kurserna samhällskunskap 2 
och 3 samt internationella relationer och internationell ekonomi går 
även att välja inom ramen för vad som kallas för programfördjup-
ning. Inom ämnet svenska finns fördjupning i form av kurserna 
Litteratur, Retorik och Skrivande. Tanken med en programfördjup-

 
17  ”Rh” står för rörelsehinder. 
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ning är att ge utrymme för specialisering. Vilka ämnen och kurser 
som finns att välja på skiljer sig dock åt mellan olika skolor. Det finns 
även kurser i svenska som andraspråk på gymnasiet. Elever som har 
ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som 
andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska. 
Eleven får då läsa svenska som individuellt val. På gymnasiet kan 
elever således få undervisning i både svenska och svenska som andra-
språk, vilket skiljer sig från vad som gäller i grundskolan. 

Varje ämne i gymnasieskolan har en kursplan. Av kursplanen 
framgår vad ämnet har för syfte, vilka kurser som finns och vilket inne-
håll undervisningen ska ha i respektive kurs. För varje kurs anges vilka 
kunskapskrav som ställs för att nå upp till respektive betyg (A– E). 
Betyg ska sättas efter varje avslutad kurs (15 kap. 22 § skollagen). 
Närmare information om de centrala delarna i undervisningen i de 
olika kurserna och vilka kunskapskrav som ställs upp finns i kurs-
planerna för respektive ämne på Skolverkets hemsida. Det kan dock 
nämnas att kurserna i svenska och svenska som andraspråk skiljer sig 
mycket åt.18  

Elever i gymnasiet genomgår nationella prov i bl.a. svenska och 
svenska som andraspråk. Provens syfte, uppbyggnad etc. är desamma 
som för elever i grundskolan, se ovan. 

Introduktionsprogram före gymnasiet 

För den som inte är behörig till gymnasiet finns möjlighet att gå ett 
s.k. introduktionsprogram i syfte att komma in på ett nationellt pro-
gram, eller få ett arbete. Bland introduktionsprogrammen finns fyra 
alternativ: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alter-
nativ och språkintroduktion. Yrkesintroduktion och individuellt 
alternativ vänder sig till elever som inte är behöriga till yrkesprogram 
medan språkintroduktionen står öppen för nyanlända ungdomar som 
inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkespro-
gram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 
Även andra elever får gå språkintroduktion om det finns särskilda skäl 

 
18 Se Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (2018). Infor-
mation om skillnader i Gy11 mellan Svenska och Svenska som andraspråk. www.andrasprak.su.se/ 
polopoly_fs/1.375661.1520252188!/menu/standard/file/Skillnader_svenska_sva_Gy11.pdf  
[2020-09-08]. 
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(17 kap. 12 § skollagen). Enligt gymnasieförordningen kan elever på 
språkintroduktionen få undervisning i enbart svenska eller svenska 
som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbild-
ningen bestå av de ämnen och kurser som eleven behöver för sin 
fortsatta utbildning (6 kap. 8 § gymnasieförordningen). 

Eleverna på språkintroduktionen har varierande förutsättningar 
för sina studier, inte minst beroende på vilken skolbakgrund de har 
och vid vilken ålder de börjar på programmet. Många unga nyanlända 
hinner inte slutföra språkintroduktionen innan de är 20 år vilket är 
den övre gränsen för när man får börja läsa ett nationellt program 
inom gymnasieskolan. För dem är ett alternativ att gå från språk-
introduktion till komvux. Av de elever som går vidare till ett natio-
nellt program är det inte heller alla som uppnår en gymnasieexamen 
inom gymnasieskolan. Komvux är därför viktig även för denna grupp. 

Läsåret 2019/20 var det totalt 14 800 elever som läste språkintro-
duktion, en minskning med 8 050 elever från läsåret dessförinnan. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar mellan 16 och 20 år som 
har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som inte 
bedöms kunna nå gymnasieskolans mål. För att möjliggöra för elev-
erna att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål är 
gymnasiesärskolan mycket flexibel. Alla elever i gymnasiesärskolan 
har därför en individuell studieplan. 

Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella program. 
Alla program är fyra år. De nationella programmen består av kurser 
som tillsammans omfattar 2 500 poäng att jämföra med de individu-
ella programmen som innehåller ämnesområden om totalt 3 600 
undervisningstimmar. 

Eleverna inom de nationella programmen på gymnasiesärskolan 
kan läsa en kombination av kurser från gymnasieskolan eller ämnes-
områden från gymnasiesärskolans individuella program. På ett indi-
viduellt program kan eleverna kombinera ämnen från de nationella 
programmen och ämnesområdena. Rektorn bestämmer även här 
vilka kurser som eleverna kan kombinera. 

Precis som i gymnasieskolan finns gemensamma ämnen. De gym-
nasiegemensamma ämnena i gymnasiesärskolan är engelska, estetisk 
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verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som 
andraspråk. Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program 
ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt 
program läser och därutöver finns det programfördjupande kurser 
på varje program. 

I gymnasiesärskolan sätts betyg efter varje avslutad kurs enligt 
skalan A–E. Klarar man inte kraven för betyget E får man inget 
betyg. Efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolans nationella 
och individuella program erhåller eleverna ett gymnasiesärskole-
bevis. I beviset står det vilket program eleven har gått, vilka kurser 
eleven har läst och vilka betyg eleven uppnått dvs. vad eleven har lärt 
sig under de fyra åren på gymnasiesärskolan. 

För elever som har gått grundsärskolan finns möjlighet att gå på 
något av introduktionsprogrammen till gymnasiet; t.ex. språkintro-
duktion (se avsnittet ovan). 

4.3 Samhällsorientering 

Samhällsorientering för nyanlända invandrare 

Kort om samhällsorientering 

Under lång tid var samhälls- och arbetslivsorientering en del av sfi 
och ingick då som integrerad del i undervisningen i svenska. Vid en 
förändring av kursplanen i sfi år 2007 togs samhällsorienteringen 
emellertid bort från undervisningen i sfi med motiveringen att man 
önskade renodla och effektivisera språkutbildningen. Som ytter-
ligare skäl angavs att samhällsinformationen i många fall bör ges i ett 
tidigt skede av introduktionen och därtill på modersmål, eftersom 
den nyanlända annars riskerar att missa eller missförstå viktig infor-
mation. 

Samhällsorientering i sin nuvarande form infördes i samband med 
den så kallade etableringsreformen år 2010.19 Bestämmelser om ut-
bildning i samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare finns 
numera i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 

 
19 Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet (2010). Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egen-
ansvar med professionellt stöd. (Regeringens proposition 2009/10:60). Stockholm: Regerings-
kansliet. 
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invandrare (samhällsorienteringslagen) och förordningen (2010:1138) 
om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (samhälls-
orienteringsförordningen). 

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas 
etablering i arbets- och samhällslivet genom att ge deltagarna kun-
skaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar. Samhällsorienteringen ska bidra till deltagarnas kun-
skaper om deras rättigheter och skyldigheter i övrigt, dvs. vilka rättig-
heter och skyldigheter som är av väsentlig betydelse att känna till för 
den som lever och deltar i samhället, utan att de för den skull är 
grundlagsfästa. Utbildningen ska också bidra till de nyanländas kun-
skaper om hur samhället är organiserat, såsom t.ex. offentliga institu-
tioner, näringsliv och civila samhället, liksom kunskap i praktiskt var-
dagsliv. Samhällsorienteringen ska utgå från Sveriges konstitutionella 
grundvalar (jfr 1 kap. 4 och 5 §§ skollagen). Häri ingår grundläggande 
principer om alla människors lika värde och jämställdhet. 

Utbildningen ska kunna kombineras med arbete, studier och 
andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i 
arbetslivet och ska normalt vara avslutad ett år efter det att den på-
börjades. 

Vilka omfattas? 

Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända 
invandrare som är folkbokförda i kommunen. Skyldigheten gäller 
under tre år från det att den nyanlände första gången folkbokfördes 
där. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter 
att den nyanlände har folkbokförts i kommunen och varje kommun 
är skyldig att arbeta för att nå de nyanlända i kommunen som har 
rätt till samhällsorientering och motivera dem till att delta (3–5 §§ 
samhällsorienteringslagen). 

Rätt till samhällsorientering har nyanlända invandrare som om-
fattas av etableringsplan eller etableringsprogram samt vissa andra ny-
anlända – ”den utökade målgruppen”. Av 1 a § samhällsorienterings-
lagen framgår att de som omfattas av rätten till samhällsorientering är 
nyanlända personer som är fyllda 18 men inte 65 år, som är folk-
bokförda här och har ett uppehållstillstånd som flykting eller annan 
skyddsbehövande eller som är anhörig till en sådan person. Det är 
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samma personkrets som anges i 1 § lagen om ansvar för etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare. Därutöver omfattas invand-
rare som beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familje-
medlem eller anhörig med anknytning till en person som har rätt att 
vistas i Sverige, eller uppehållstillstånd på grund av anknytning till en 
person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 1 a §. Detta 
gäller under förutsättning att den nyanlände har fyllt 18, men inte 
65 år och är folkbokförd i en kommun (jfr 2 § samhällsorienterings-
lagen). 

Varken nyanlända som går i gymnasieskola eller den som är med-
borgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller i Schweiz har rätt till samhällsorientering (2 a § 
samhällsorienteringslagen). 

Att den nyanlände ska vara under 65 år ska inte förstås som att 
kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering alltid upp-
hör när den nyanlände fyller 65 år. Kommunens skyldighet kvarstår 
om den nyanlände påbörjat samhällsorienteringen och fyller 65 år 
innan den slutförts, eller om denne anmält sig för deltagande och fyller 
65 år innan samhällsorienteringen påbörjats (prop. 2012/13:63 s. 81). 

Det är Skatteverkets folkbokföringsbeslut som ligger till grund 
för vem som ska omfattas av rätten till samhällsorientering. Reglerna 
för folkbokföring följer av folkbokföringslagen. Som huvudregel 
gäller att den som efter inflyttning kan antas komma att regelmässigt 
tillbringa sin nattvila här under minst ett år ska folkbokföras. 

Undervisningen ska ges på ett språk som deltagaren behärskar 

Utbildning i samhällsorientering ska bedrivas på deltagarens moders-
mål eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Valet av språk 
ska i första hand ske mot bakgrund av pedagogiska överväganden. 
Om det finns behov av tolk ska en sådan anlitas. Det har ansetts vara 
väldigt viktigt att samhällsorienteringen ges tidigt i etableringspro-
cessen. Detta innebär att de flesta inte kan svenska tillräckligt bra för 
att uppnå den förståelse som behövs. Undervisning på svenska med 
hjälp av tolk har inte heller bedömts ge samma möjligheter till ett 
aktivt deltagande med frågor och diskussion som undervisning på 
modersmål (se SOU 2010:37 s. 16). 
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Enligt länsstyrelsen är det vanligaste att samhällsorientering ges 
på modersmål. Det näst vanligaste alternativet är att ge samhälls-
orientering på ett annat språk som deltagare behärskar väl.20 

Kursinnehåll 

Enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för nyan-
lända invandrare ska följande åtta delar ingå i utbildningen: 

• Att komma till Sverige.  

• Att bo i Sverige.  

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige.  

• Individens rättigheter och skyldigheter.  

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige.  

• Att påverka i Sverige.  

• Att vårda sin hälsa i Sverige.  

• Att åldras i Sverige. 

För var och en av de åtta delarna finns underkategorier som enligt 
förordningsmotiven bör ingå i undervisningen (se Förordningsmotiv 
Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, 
Fm 2010:1 s. 5). För del 1 Att komma till Sverige anges t.ex. i förord-
ningsmotiven att Integrations- och etableringsprocessen, Arbetets 
och språkets betydelse och Kultur och högtider i Sverige ska ingå i 
undervisningen. Utgångspunkten för undervisningen i respektive 
del är de mål som anges i 2 § samhällsorienteringsförordningen. Detta 
innebär t.ex. att jämställdhet mellan kvinnor och män ska behandlas 
där det är möjligt och lämpligt. Där det är möjligt med hänsyn till 
samhällsorienteringens tidsmässiga begränsning och lämpligt med 
hänsyn till förståelsen kan den historiska utvecklingen inom varje del 
också behandlas. Tyngdpunkten i utbildningen ska ligga på de prak-
tiska aspekterna av att leva i Sverige. 

 
20 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2020). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 46 enligt 
regleringsbrevet för 2019 Samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-127-2020. www.lansstyrelsen
.se/download/18.3db3ed8a171ac1fbfcb21f8c/1590993942466/L%C3%A4nsstyrelsernas%20
%C3%A5terrapportering%20av%20uppdrag%20om%20%C3%B6versyn%20av%20samh%C
3%A4llsorientering%20f%C3%B6r%20nyanl%C3%A4nda%202019.pdf [2020-12-09]. 
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Hur innehållet exakt ser ut, omfattningen och tyngdpunkten i de 
olika delarna kan anpassas efter deltagarna och de lokala förutsätt-
ningarna. Av samhällsorienteringsförordningen framgår att kommu-
nerna själva bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas och 
i vilken ordningsföljd de olika delarna i samhällsorienteringen ska 
behandlas. Varje kommun ska ha en plan för samhällsorienteringen 
i vilken innehållet och omfattningen ska anges. Planen ska revideras 
när det behövs varvid hänsyn ska tas till nya förutsättningar och hur 
genomförandet har fungerat. Kommunen får dock uppdra åt andra 
att utforma planen och anordna samhällsorienteringen. Planen ska 
då godkännas av kommunen. Regelverket för samhällsorientering 
ger således kommunerna ett relativt stort handlingsutrymme, vilket 
resulterar i stora skillnader mellan kommunerna när gäller genom-
förande, språk, material och metod. Även bland de som deltar i sam-
hällsorienteringen är variationen betydande avseende bl.a. förkun-
skaper, ålder och utbildningsnivå. Det finns således avsevärda varia-
tioner när det gäller samhällsorienteringens förutsättningar och kvali-
tet och i slutänden de nyanländas utbildning i samhällsorientering. 

Kursmaterial 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs stad har tagit 
fram en bok som heter ”Om Sverige” som kan användas i samhälls-
orienteringen. Utöver denna bok används ett antal andra utbildnings-
material och plattformar såsom Va med, Tillsammans för Sverige och 
Samhällsorientering.se inom samhällsorienteringen. Enligt Länsstyrel-
sens enkätundersökning från 2018 uppgav 83 procent av de tillfrågade 
kommunerna, regionerna och utförarna att boken ”Om Sverige” var 
deras huvudsakliga utbildningsmaterial. 

Boken ”Om Sverige” omfattar över 200 sidor och är uppdelad i åtta 
kapitel, motsvarande de obligatoriska delar som anges i 2 § samhälls-
orienteringsförordningen. Boken innehåller bl.a. texter om demo-
krati, religion och sekularisering, skola och barnomsorg, barns rättig-
heter, diskriminering och jämställdhet, våld i nära relationer, familjen, 
släkten och individualism, parrelationer och äktenskap. Boken finns 
tillgänglig på webbplatsen informationsverige.se och finns där på 
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svenska och de nio vanligast förekommande språken hos nyanlända 
däribland arabiska, dari, spanska och ryska.21  

Utöver boken ”Om Sverige” finns även andra pedagogiska material 
på webbplatsen informationsverige.se. T.ex. finns det digitala språk-
inlärningspaketet ”Lära svenska” på sidan. ”Lära svenska” används 
för såväl självstudier som inom sfi och i civila samhällets aktiviteter 
riktade till målgrupperna. 

Webbplatsen informationsverige.se samfinansieras av Länssty-
relserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och innehåller 
information om Sverige och det svenska samhället. Webbplatsen 
riktar sig till asylsökande, nyanlända och ensamkommande unga. 
Syftet med den är också att stödja de som kommer i kontakt och 
arbetar med de nämnda personkategorierna. 

Antal deltagare och elevsammansättning 

Av Länsstyrelsens årsrapport 2019 med återrapportering om sam-
hällsorientering (länsstyrelsens årsrapport 2019) framgår att antalet 
deltagare inom samhällsorienteringen har minskat i förhållande till 
föregående år.22 Enligt rapporten uppgav de svarande kommunerna 
(266 av 290 kommuner) att 14 436 personer påbörjade samhällsori-
entering för första gången i perioden 1 oktober 2018–30 september 
2019, medan Arbetsförmedlingen redovisade ett deltagande på 8 545 
personer för samma period. Att antalet deltagare skiljde sig åt för-
klaras med att det saknas ett nationellt och enhetligt system för stati-
stikföring, registrering av uppgifter om anmälda deltagare samt upp-
följning och är i linje med hur det har sett ut tidigare år. Antalet 
kvinnor som påbörjade samhällsorientering under perioden var 60 pro-
cent (8 661) att jämföra med 40 procent män (6 011). När det gäller 
deltagare från den s.k. utökade målgruppen visade Länsstyrelsens 
årsrapport 2018 med återrapportering av samhällsorientering att del-

 
21 Av Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om 
översyn av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018 framgår bl.a. att Om Sverige 
bedöms behöva utvecklas då det finns en stor variation i genomförande, innehåll och utfall av 
samhällsorienteringen. Mot denna bakgrund beslutades det under hösten 2019 att medel för 
att utöka samhällsorienteringen och utveckla utbildningsmaterialet skulle skjutas till (jfr prop. 
2019/20:1 Utgiftsområde 13 s. 33 och vad som sägs nedan om ersättning). 
22 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2020). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 46 enligt 
regleringsbrevet för 2019 Samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-127-2020. 
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tagandet för gruppen som helhet var väldigt lågt.23 Samma uppfatt-
ning redovisades i årsrapporten 2019. 

Figur 4.3 Deltagare i samhällsorientering åren 2011–2019 

 
Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Undervisnings- och genomströmningstid 

Sedan den 1 februari 2020 omfattar utbildningen i samhällsorientering 
minst 100 timmar att jämföra med tidigare 60 timmar. Normalt ska 
samhällsorienteringen avslutas inom ett år från det att den påbörjades. 

Enligt länsstyrelsens årsrapport 2019 tyder uppgifter från kom-
munerna på att en stor andel av de som påbörjar samhällsorien-
teringen också slutför den inom ett år från det att de anmäldes. När 
det gäller antalet avbrott så är det inte några stora skillnader mellan 
kvinnor och män, men däremot är det stora skillnader mellan könen 
när det gäller orsaken till avbrottet. För kvinnor är den främsta 
orsaken till avbrott föräldraledighet (78 procent), medan det för 
män är arbete (72 procent). 

Efter att en person slutfört utbildningen i samhällsorientering ska 
kommunen ge deltagaren ett intyg om att kursen är avslutad. Om en 
annan kommun begär det ska kommunen lämna information om 
delvis genomgången samhällsorientering. Utbildningens omfattning 
och innehåll ska framgå av informationen. 

 
23 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn 
av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018. 
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Kommunerna får ersättning för anordnande 
av samhällsorientering 

Kommunerna erhåller en schablonersättning för mottagandet av 
nyanlända. Ersättningen betalas ut under två år med ett fastställt 
belopp per mottagen person. Ersättningen avser bl.a. kostnader för 
mottagande och praktisk hjälp i samband med samhällsorientering. 

Hösten 2019 beslutades om en höjning av schablonersättningen 
för att möjliggöra en utökning av undervisningstiden i samhälls-
orientering från minst 60 till minst 100 timmar och att utöka delar 
av det utbildningsmaterial och metodstöd som används inom sam-
hällsorienteringen (prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 13 s. 33). Fr.o.m. 
den 1 februari 2020 är schablonersättningen 146 100 kronor för per-
soner under 65 år och 82 100 kronor för personer över 65. 

4.4 Kurser i svenska och samhällskunskap 
för den som inte har uppehållstillstånd 

Det finns möjlighet att studera svenska och få kunskaper om sam-
hället utanför det formella utbildningssystemet. Insatserna kan 
genomföras när det passar individen. I avsnittet ges några exempel 
på sådana utbildningsinsatser. 

Tidiga aktiviteter för asylsökande 

Ideella organisationer, studieförbund och folkhögskolor erbjuder 
svenskundervisning i form av t.ex. språkcaféer, studiecirklar och 
kurser i svenska och samhällsinformation. 

Dessa aktiviteter är ofta en del av tidiga insatser för asylsökande 
(även kallat TIA) vilka riktar sig till asylsökande och personer som 
har uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets boende. Tidiga 
insatser för asylsökande är gratis att delta i för den som har ett s.k. 
LMA-kort (lagen [1994:137] om mottagande av asylsökande). 

Tidiga insatser för asylsökande samordnas av länsstyrelserna. Ett 
statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande infördes den 1 februari 
2017. Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyl-
tiden, underlätta kontakter med arbetsmarknaden samt främja förut-
sättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehålls-
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tillstånd. Statsbidraget kan lämnas till organisationer i det civila sam-
hället och i vissa fall till kommuner och kommunalförbund. Ansökan 
om statsbidrag ges in till länsstyrelserna, som också betalar ut bidraget. 
För år 2019 var statsbidraget 139,4 miljoner kronor. 

Svenska för asylsökande på studieförbund 

Sedan hösten 2015 fördelas även statsbidrag till folkbildningen för 
verksamhet riktad till asylsökande och vissa nyanlända. Folkbild-
ningsrådet fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor för 
insatsen Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Från och med 
hösten 2017 fördelar även SISU Idrottsutbildarna medel för Svenska 
från dag ett. 

Svenska från dag ett består av undervisning i svenska och sam-
hällsinformation. Kursen syftar till att ge deltagarna en meningsfull 
sysselsättning under asyltiden och att korta ned den tid det tar att 
etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstill-
stånd. Vardagssvenska är en särskild studiecirkel på 40 timmar som 
har som mål att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket 
så att de kan göra sig förstådda och förstå andra i olika vardags-
situationer. 

Verksamheterna har under år 2019 bedrivits i 166 kommuner. De 
som deltog under 2019 beräknas utgöra 34 procent av den totala mål-
gruppen, som uppskattas bestå av cirka 53 000 personer. SISU Idrotts-
utbildarna genomförde år 2019 375 arrangemang i 34 kommuner. 

Statskontoret har utvärderat Svenska från dag ett samt Vardags-
svenska och en slutrapport lämnades till regeringen i februari 2020. 
Utvärderingen visar bl.a. att innehållet i och utformningen av insatsen 
är ändamålsenlig och att insatsen är viktig för målgruppen. Insatsen 
ger grundläggande kunskaper i svenska och enligt anordnare är det 
vanligt att deltagarna kan placeras på en högre sfi-nivå efter insatsen 
än om de inte deltagit i tidiga insatser. Utvärderingen visar också att 
de asylsökande önskar fler studietimmar och möjlighet till fortsatta 
studier. 
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Svenskkurser på studieförbund24  

Studieförbunden anordnar en stor mängd kurser i svenska inom 
ramen för folkbildningen. Kurserna benämns ofta efter den gemen-
samma europeiska referensramen för språk (GERS), och erbjuds 
hela vägen från nybörjarsvenska till avancerad nivå. Det finns också 
olika former av inriktningar med exempelvis fokus på konversation. 
Kurserna finansieras delvis med bidrag från stat och kommun samt 
genom deltagaravgifter. Deltagarna kan omfattas av rätten att läsa sfi. 

Språkcafé25  

Civilsamhället står bakom flera av de språkcaféer som, för sig eller 
tillsammans med sfi, erbjuder en arena för utveckling av den talade 
svenskan. Språkcaféerna erbjuds ibland i samma lokaler som sfi, där 
individer på ideell basis erbjuder sin tid som en resurs för deltagarna. 
Biblioteken är också en vanlig plats för språkcaféer. 

Självstudier 

Webbsidan www.swedish-for-all.se ger tips på webbplatser där man 
kan lära sig svenska. Länsstyrelsernas webbportal information-
sverige.se erbjuder också hjälp för den som vill lära sig svenska på 
egen hand. På den sistnämnda portalen finns t.ex. kurser på ny-
börjar- och fortsättningsnivå under fliken ”Lära svenska”, liksom 
länkar till Flyktingguide, Språkvän, Svenska med baby och Welcome. 
Samtliga aktiviteter syftar till att hjälpa individen att öva sig i 
svenska. Språkvän organiseras t.ex. av kommunerna för att möjlig-
göra att man övar på sin svenska, medan Welcome är en app i vilken 
användaren kan få kontakt med personer som pratar svenska för att 
chatta eller bestämma träff i syfte att öva svenska. 

 
24 Avsnittet är hämtat från Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och lik-
värdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (Promemoria U2019/02278/GV). 
Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 63. 
25 Ibid, s. 64. 
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Obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande 

Regeringen gav i april 2020 Migrationsverket i uppdrag att planera 
för och utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbereda 
inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för 
asylsökande.26 Asylsökande ska ta del av samhällsintroduktion så 
kort tid som möjligt efter att en ansökan om asyl registrerats. Sam-
hällsintroduktionen ska genomföras under två till tre heldagar och 
ska ersätta den introduktion och samhällsinformation om tre till fyra 
timmar som Migrationsverket i dag tillhandahåller för asylsökande. 
 

 
26 Regeringsbeslut I:4 den 16 april 2020, Uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk sam-
hällsintroduktion för asylsökande. 
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5 Språk- och 
samhällskunskapskrav 
i andra länder 

I detta kapitel redovisar utredningen vilka krav på kunskaper i språk 
och samhällskunskap som ställs upp i vissa länder i Europa och i 
Nordamerika, vilken nivå av kunskaper det är fråga om, om det finns 
undantag samt vem som arrangerar utbildningar och genomför kun-
skapsprov. I de flesta länder ställs de angivna kraven upp vid förvärv av 
medborgarskap genom ansökan (naturalisation), men det innebär inte 
att det inte kan finnas liknande krav vid andra typer av förvärv av med-
borgarskap i de här angivna länderna. För de nordiska länderna ges t.ex. 
en kort redogörelse av hur en person kan förvärva medborgarskap 
genom anmälan. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara uttömmande.  

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av hur kraven på kun-
skaper i språk och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap 
utvecklats i Europa. Därefter följer en redogörelse för de krav som 
ställs upp i de nordiska länderna samt Nederländerna, Förenade kunga-
riket och Österrike. Även kriterierna för naturalisation i Kanada och 
USA återges.  

5.1 Språk och samhällskunskapskrav i Europa1 

Antalet stater i Europa som ställer upp krav på språkkunskaper för 
medborgarskap har ökat stadigt under de senaste 10–15 åren. År 2018 
var Sverige tillsammans med Irland och San Marino några av få stater 

 
1 Informationen i detta avsnitt är hämtad från Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration 
of adult migrants: requirements and learning opportunities. Report on the 2018 Council of 
Europe and ALTE survey on language and knowledge of society policies for migrants. 
rm.coe.int/ linguistic-integration-of-adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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som inte ställde några formella krav på språkkunskaper för medbor-
garskap. Utöver att antalet stater har ökat så ställs också allt högre 
krav på språknivån.2 Majoriteten stater/regioner har också krav på 
samma nivå för alla förmågor (lyssna, läsa, tala och skriva). Norge krä-
ver dock endast kunskaper i tal på GERS-nivå A2, medan Luxemburg 
kräver att den sökande har förmåga att lyssna på B1 och att tala på 
A2.3 Schweiz å sin sida ställer upp krav på GERS-nivå B1 i hörför-
ståelse och muntlig färdighet och A2 i skriftlig färdighet och läs-
förståelse.  

Förkortningen GERS står för Gemensam Europeisk referensram 
för språk: lärande, undervisning och bedömning, och är en referens-
ram som har utarbetats av Europarådet för att beskriva färdigheter 
inom främmande språk. Referensramen består av olika nivåer med 
beskrivningar för att mäta vilken förmåga eller färdighet en person 
har inom ett visst språk baserat på hör- och läsförståelse samt skrift-
lig och muntlig färdighet. Den utvecklades för att vara en gemensam 
grund för människor som arbetar med moderna språk inom EU vid 
utarbetande av läromedel, examina, kursplaner och läroplaner.4 

Statistiken visar att det för förvärv av medborgarskap år 2018 ställ-
des krav på godkänt resultat i samhällskunskapsprov i 13 stater och 
genomgången samhällskunskapsundervisning eller samhällskunskap 
i fem stater eller regioner.  

5.2 Språk- och samhällskunskapskrav i Norden 

5.2.1 Danmark  

Krav för medborgarskap 

En ansökan om danskt medborgarskap kostar 3 800 DKK (cirka 
5 600 SEK) och ges in till Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
Om sökanden uppfyller de krav som ställs upp förs dennes namn 
upp på ett lagförslag om meddelande av medborgarskap. Det är 
sedan Folketinget som två gånger per år beslutar om lagförslaget 

 
2 Ibid, s. 31 f. och 59. 
3 Enligt beslut av Stortinget i oktober 2020 ska GERS-nivån emellertid höjas från A2 till B1. 
Ändringarna kommer tidigast att träda i kraft den 1 juli 2021, se Utlänningsdirektoratet i 
Norge (2020). Strengere krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap. www.udi.no/ 
viktige-meldinger/strengere-krav-til-norskkunnskaper-for-a-fa-norsk-statsborgerskap/ 
[2020-12-08]. 
4 För mer information om GERS och innebörden av de olika nivåerna, se avsnitt 7.4.1.  
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med meddelande om medborgarskap ska antas eller inte. Kriterierna 
för medborgarskap genom naturalisation finns i Cirkulærskrivelse 
nr. 9779 af 14 september 2018 om naturalisation (cirkulärskrivelsen). 
Åren 2018 och 2019 ansökte cirka 6 400 respektive 5 400 personer 
om danskt medborgarskap. 

Av cirkulärskrivelsen framgår att det för naturalisation bl.a. krävs 
ett visst antal års hemvist i Danmark, ett hederligt levnadssätt, att 
sökanden är självförsörjande samt att denna har en viss nivå av dansk-
kunskaper och kännedom om det danska samhället, dansk kultur och 
dansk historia, i fortsättningen benämnt samhällskunskap.  

Medborgarskap kan också förvärvas genom anmälan. Bestäm-
melser om detta finns i Indfødsretslov (medborgarskapslagen). För 
medborgare i Norden ställs följande krav upp för förvärv av med-
borgarskap genom anmälan: man ska vara 18 men inte 23 år fyllda, 
vara bosatt i Danmark och ha varit det i sammanlagt minst 10 år, 
varav minst fem av de senaste sex åren. Vidare ska man vara ostraffad, 
inte ha dömts till t.ex. tillsyn, avgiftning eller psykiatrisk behandling 
enligt 9 kap. strafflagen och inte heller vara misstänkt för brott. 
Alternativt så ska man ha fyllt 18 år, ha bott i Danmark de senaste 
sju åren och under denna tid inte ha dömts till fängelse eller annan 
påföljd som kan likställas med fängelse. Om kriterierna för förvärv 
genom anmälan inte är uppfyllda kan medborgarskap endast förvär-
vas genom att personen tas upp på lagförslaget med meddelande om 
medborgarskap. Något krav på kunskaper i språk eller samhällskun-
skap ställs inte upp vid medborgarskap genom anmälan. 

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

För att styrka sina danskkunskaper ska sökanden ge in intyg på god-
känt resultat i ett språkprov eller godkänt betyg/resultat i något av 
de prov, examina eller utbildningar som anges i vissa bilagor till cir-
kulärskrivelsen. Nivån på språkprovet anses motsvara GERS-nivå B2.5  

För den sökande som uppfyller kravet på att kunna försörja sig 
själv och som vid tidpunkten för ansökan maximalt har tagit emot 
förmåner eller bidrag enligt lagen om aktiv socialpolitik eller inte-
grationslagen i sammanlagt sex månader under de senaste nio åren 

 
5 Speak (2020). Information om språkkursen Danska 3 på engelska. www.speakspeak.dk/ 
examinations/danish-language-3/ [2020-11-13].  
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gäller ett lägre språkkrav. Det prov som en sådan sökande ska klara 
av motsvarar GERS-nivå B1 i skriftlig färdighet och lite över B1 i 
muntlig färdighet.6 

Språkprovet för danskt medborgarskap äger rum två gånger om 
året. Provet är statskontrollerat och täcker in hör- och läsförståelse 
samt skriftlig och muntlig färdighet. Provet ska visa vilka kunskaper 
provdeltagaren har i danska och att denne klarar av de krav som ställs 
i det danska samhället, t.ex. i ett arbete eller under en utbildning. 
Provet kostar 1 389 DKK (cirka 2 050 SEK) för den som inte är 
anmäld till Danskutbildning på viss nivå och särskild modul.7 Provet 
kan också användas för den som behöver styrka sina språkkunskaper 
för att kunna genomgå en viss utbildning. 

Enligt uppgift var godkännandegraden år 2018 94,4 procent i pro-
vet med lägre svårighetsgrad (6 676 av 7 074 personer) och 86,7 pro-
cent (4 903 av 5 655 personer) i det svårare. Siffrorna inkluderar 
såväl de som studerat vid en språkskola/danskutbildning som de som 
bedrivit självstudier. Av siffrorna går inte att utläsa om individen 
gjort provet en eller flera gånger. Fördelningen var 80/20, dvs. 80 pro-
cent av deltagarna i proven hade gått på undervisning och 20 procent 
hade studerat på egen hand.8  

Utöver godkänt språkprov finns det utbildningar, kurser och exa-
mina/intyg som kan användas som bevis på språkkunskaper. Som 
bevis på att sökanden har tillräckliga kunskaper i danska kan t.ex. ges 
in en allmän eller teknisk studentexamen, studieresultat från han-
delshögskola eller sjuksköterskeutbildning och intyg på godkänt 
prov i danska eller danska som andraspråk på vissa nivåer. 

När det gäller kunskaper om det danska samhället, dansk kultur 
och dansk historia (samhällskunskap) ska sökanden ge in intyg på 
att denne har uppnått godkänt resultat i Indfødsretsprøve af 2015 

 
6 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2019). Aktiviteten hos udbydere af 
danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2018. Årsrapport 2018. 
www.integrationsbarometer.dk/ tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/danskuddannelserne-
filer/Aktivitetetsrapport2018inclbilag.pdf [2020-11-13].  
7 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2020). Danskprøve A1 og Danskprøve 
A2 for ægtefællesammenførte. https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-
for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 
[2020-12-13]. 
8 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2019). Aktiviteten hos udbydere af 
danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2018. Årsrapport 2018. 
www.integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/danskuddannelserne-
filer/Aktivitetetsrapport2018inclbilag.pdf [2020-11-13]. 
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(samhällskunskapsprovet). Samhällskunskapsprovet ges på danska. 
Provet arrangeras två gånger per år på ett antal språkcentrum över 
hela landet och kostade år 2020 799 DKK (cirka 1 180 SEK).  

Provet består av 40 flervalsfrågor, varav fem frågor rör aktuella 
förhållanden och händelser i det danska samhället. De övriga 35 frå-
gorna baseras på den bok som Udlændinge- og Integrationsministe-
riet har publicerat som förberedelse inför provet. Boken går att ladda 
ned från nätet. För godkänt resultat krävs att sökanden har 32 rätta 
svar och provtiden är 45 minuter.9  

Nästan två tredjedelar av de som gjorde provet i juni 2020 nådde 
godkänt resultat. Av 3 014 provdeltagare klarade 64,9 procent provet 
(1 957 personer). Det finns dock stora skillnader i resultat mellan 
olika grupper.  

Av tillgänglig statistik för november 2017 framgår att av dem som 
hade flyktingbakgrund (asyl) uppnådde i genomsnitt 27 procent 
godkänt resultat, att jämföra med den genomsnittliga godkännande-
nivån om 54 procent för alla grupper. Bland de personer som inte har 
västerländskt ursprung klarade två av fem personer provet medan 
godkännandenivån för personer med västerländskt ursprung låg på 
fyra av fem personer. EU-invandrare och arbetskraftsinvandrare har 
en godkännandenivå på 71 respektive 60 procent. Andelen godkända 
resultat är i genomsnitt högre för personer med högre utbildning och 
lägre än genomsnittet för de med grundskoleutbildning. Det finns 
också en koppling mellan deltagarnas testresultat och deras dansk-
kunskaper. Bland invandrare som hade klarat provet i Dansk 3 var 
godkännandenivån dubbelt så hög som för personer som slutfört 
examen på Dansk 2, 70 respektive 35 procent.10  

Andra sätt att visa kunskaper 

Barn under 12 år omfattas inte av kravet på kunskaper. För barn som 
har fyllt 12 år krävs inte godkänt språk- eller samhällskunskapsprov 
utan de kan i stället styrka sina kunskaper genom Folkeskolans af-
gangsprove i 9:e eller 10:e klass. För den som har fyllt 12 år men 

 
9 Faktalink (2020). Information om Indfødsretsprøven. www.faktalink.dk/indfodsretsproven 
[2020-11-04]. 
10 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2017). Artikel om indfødsretsprøven 
fra november 2017.pdf. Gode danskkundskaber er afgørende for at bestå Indfødsretsprøven. 
www.integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/filer-yderligere-
analyser/Artikelomindfdsretsprvenfranovember2017.pdf [2020-11-04]. 
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ännu inte har avlagt Folkeskolans afgangsprove finns möjlighet att 
i stället ge in ett intyg från skolan om att dennes kunskaper i danska 
och samhällskunskap är på en tillräcklig nivå för ett barn i den 
sökandes ålder.  

Personer som har hemvist på Färöarna och Grönland kan styrka 
sina kunskaper i danska genom ett intyg från polisen. Av intyget ska 
framgå att sökanden kan delta obehindrat i ett samtal på danska, fär-
öiska eller grönländska.  

För den som är svensk- eller norsktalande kan språkkunskaperna 
styrkas genom betyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola. 

För personer som är födda i Sydslesvig och som helt eller delvis 
har gått i dansk skola och som under hemvisten i Sydslesvig har visat 
anknytning till danska förhållanden ställs inget krav på kunskaper.11 
Även sökande som omfattas av den s.k. prinsessregeln och är bosatta 
i utlandet undantas från kravet på godkänt språkprov om de kan kon-
versera på danska.12  

Vad som nu sagts om andra sätt att visa kunskaper gäller också 
för samhällskunskapsprovet från 2015 med den skillnaden att det 
inte krävs att sökanden har visat sina kunskaper i språk för att kunna 
undantas.13  

Undantag från kravet på kunskaper  

Om särskilda skäl föreligger, kan Folketingets medborgarrättskom-
mitté/utskott göra undantag från kravet på godkänt prov i danska och 
samhällskunskap.14  

Undantag kan göras för den som har en medicinsk diagnos av 
långvarig fysisk, psykisk, sinnlig eller intellektuell funktionsnedsätt-
ning och som till följd av den inte har eller kommer att kunna ha 

 
11 Sydslesvig ligger i norra Tyskland, på gränsen till Danmark. Området är sedan år 1920 tyskt, 
men ca 50 000 danskar bor i regionen, se Institutet för språk och folkminnen (2013). Sydslesvig 
– en förebild för tvåspråkighet. 26 februari 2013. www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/ nyhets-
arkiv/nyheter-2013/2014-02-13-sydslesvig---en-forebild-for-tvasprakighet.html [2020-11-16]. 
12 Prinsessregeln som finns i 12 § cirkulärskrivelsen omfattar sökande som föddes av en dansk 
mor under perioden den 1 januari 1961–31 december 1978 och som kunde ha förvärvat danskt 
medborgarskap om modern hade lämnat in en ansökan om detta mellan den 1 januari 1979 
och 31 december 1981. 
13 Se bilaga 4 till cirkulärskrivelsen. 
14 Om Folketingets medborgarrättskommitté/utskott beviljar sökanden undantag från något 
eller några av de krav som ställs upp förs sökandens namn upp på förslaget till lag om med-
borgarskap som Folketinget sedan beslutar om, se Utlännings- och integrationsministeriet i 
Danmark (2020). Information om ansökan om medborgarskap. www.uim.dk/arbejdsomrader/ 
statsborgerskab/ udenlandske-statsborgere/behandling-af-ansogningen [2020-11-16].  
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rimliga förutsättningar att uppfylla kravet på godkänt prov i danska 
och samhällskunskap, även om proven genomförs med stöd och/eller 
anpassningar. För att undantag ska medges krävs att funktionsned-
sättningen hindrar sökanden från att klara av ett prov även med lägre 
svårighetsgrad med eller utan stöd och/eller anpassningar. Sökanden 
måste också ge in bevis på att denne har deltagit i danskundervisning, 
i förekommande fall anpassad till dennes förutsättningar, samt visa 
att denne har försökt att klara provet i danska på den nivån där sökan-
den har studerat utifrån sina förutsättningar, stöd och anpassningar. 
Vad som nu sagts gäller också för provet i samhällskunskap. Om 
sökanden inte har deltagit i danskundervisning, inte har försökt att 
genomföra något prov i danska och/eller samhällskunskap enligt vad 
som krävs, med eller utan stöd och anpassningar, kan undantag ändå 
medges om sökanden kan styrka att denne har en långvarig fysisk, 
mental, sinnlig eller intellektuell funktionsnedsättning. Om doku-
mentationskraven inte är uppfyllda kan man vid bedömningen lägga 
vikt vid om sökanden på annat sätt kan anses ha försökt tillägna sig 
danskkunskaper i någorlunda samma omfattning som danskar på 
samma utvecklings- och utbildningsnivå.  

Sammanfattningsvis finns således möjlighet att göra undantag 
från språk- och samhällskunskapskravet, men det kräver att det finns 
dokument som styrker de omständigheter som sökanden gör gällande. 
Av inledningen till cirkulärskrivelsen framgår att det ska finnas en 
särskild inspektionsenhet hos den danska patientsäkerhetsmyndig-
heten som har att bedöma den medicinska information som åberopas 
till stöd för att undantag från språk- och samhällskunskapskrav ska 
medges.  

Nordiska medborgare 

För nordiska medborgare ställs det upp lägre krav för naturalisation. 
För nordiska medborgare krävs oavbruten bosättning i Danmark 
under minst två år, hederlig vandel, skuldfrihet och att denne visar 
trohet och lojalitet till Danmark. Sökanden måste också vara själv-
försörjande vilket innebär att denne inte får ha erhållit socialförsäk-
ringsförmåner under de föregående två åren, eller under en total 
period av mer än fyra månader under de föregående fem åren. Sökan-
den måste också kunna styrka sina kunskaper i danska och samhälls-
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kunskap. Utöver godkänt provresultat kan svenska och norska med-
borgare t.ex. styrka sina kunskaper i danska och samhällskunskap 
genom godkänt betyg från en svensk eller norskspråkig grundskola.  

5.2.2 Finland15 

Krav för medborgarskap 

Ansökningar om medborgarskap handläggs i Finland av finska Migra-
tionsverket. Kostnaden för att ansöka är 420 € (cirka 4 600 SEK) för 
en webbansökan och 520 € (cirka 5 700 SEK) för en pappersansökan. 
Antalet ansökningar om medborgarskap var såväl år 2019 som 2018 
cirka 10 400.16  

Kriterierna för medborgarskap genom naturalisation finns i med-
borgarskapslagen 16.5.2003/359. Av medborgarskapslagen framgår 
att sökandens identitet ska vara styrkt, denne ska ha uppfyllt sina 
offentligrättsliga betalningsförpliktelser (genom att t.ex. ha betalat 
sina skatter, böter och underhållsbidrag) samt avge en tillförlitlig 
redogörelse för sin försörjning. Sökanden ska också uppfylla krav på 
oförvitlighet, vilket innebär att denne inte ska ha gjort sig skyldig till 
brott eller meddelats besöksförbud, vara bosatt i Finland och ha en 
tillräckligt lång boendetid i landet samt tillräckliga språkkunskaper. 
För en sökande som har fyllt 18 år gäller att denne måste ha haft sin 
egentliga bostadsort i Finland antingen under de senaste fem åren 
utan avbrott eller under sju år efter det att han eller hon fyllde 15 år, 
varav de senaste två åren utan avbrott. Om den sökande visar att 
denne har tillfredsställande kunskaper i finska eller svenska kan hon 
eller han få medborgarskap redan efter att ha bott fyra år i Finland. 
För nordiska medborgare finns möjlighet att ansöka om medborgar-
skap redan efter två års boende i Finland.17 När det gäller språk-
kriteriet krävs, för den som har fyllt 15 år, kunskaper i något av föl-
jande språk: 

 
15 Information från Migrationsverket i Finland (2020). Information om ansökan om med-
borgarskap. www.migri.fi/sv/finskt-medborgarskap [2020-11-16]. 
16 Migrationsverket i Finland (2020). Statistik Medborgarskap. www.tilastot.migri.fi/ 
index.html#decisions/23331?l=sv&start=564&end=575 [2020-12-08]. 
17 Information från Nordiska Ministerrådets informationstjänst (2020). Information om med-
borgarskap i Finland. www.norden.org/sv/info-norden/finskt-medborgarskap [2020-11-16]. 
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• Finska i tal och skrift 

• Svenska i tal och skrift 

• Finskt teckenspråk 

• Finlandssvenskt teckenspråk. 

Utöver vad som nu sagts måste sökanden också kunna använda sig 
av finska eller svenska på en godtagbar muntlig nivå i kontakterna 
med Migrationsverket. Om sökanden inte kan detta, kan det påverka 
myndighetens bedömning av om sökanden uppfyller språkkraven 
för medborgarskap.  

Det finns också möjlighet att förvärva medborgarskap genom 
anmälan. För nordiska medborgare krävs att man har fyllt 18 år, har 
erhållit sitt nordiska medborgarskap på annat sätt än genom an-
mälan, har varit bosatt i Finland de senaste fem åren och att man inte 
har blivit dömd till fängelse eller villkorlig dom. Även minderåriga 
nordiska medborgare kan förvärva finskt medborgarskap genom an-
mälan. Det är då vårdnadshavaren som ger in anmälan. Vid förvärv av 
medborgarskap genom anmälan ställs inga krav på språkkunskaper.  

Bevis på språkkunskaper 

Sökanden kan styrka sina språkkunskaper genom att ge in bevis på 
att denne har en allmän språkexamen på en viss färdighetsnivå (som 
motsvarar GERS-nivå B1) eller en språkexamen för statsförvaltningen 
med nöjaktig förmåga att använda språket i tal och skrift.18 Även 
avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium i Finland med finska 
eller svenska som modersmål eller som andra språk, en finsk stu-
dentexamen med godkänt vitsord i finska eller svenska eller en yrkes-
inriktad grundexamen kan användas för att styrka sökandens språk-
kunskaper. Därutöver kan också intyg över avlagda högskolestudier 
i Finland eller intyg över kunskaper i teckenspråk användas för att 
visa på språkkunskaper.  

 
18 InfoFinland.fi (2020). Information om officiellt intyg över språkkunskaper. www.infofinland.fi/ 
sv/livet-i-finland/finska-och-svenska-spraket/officiellt-intyg-over-sprakkunskaper [2020-11-13].  
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Om den allmänna språkexamen  

Den allmänna språkexamen (YKI) är en språkexamen för vuxna som 
kan användas för att styrka en persons språkkunskaper. Den all-
männa språkexamen är en så kallad fristående examen, vilket betyder 
att man genom ett prov visar vad man kan på det valda språket. Det 
har således ingen betydelse var eller hur man lärt sig språket då tex-
terna i examen inte har någon anknytning till något material som 
man borde behärska innan man deltar i testet. Testdeltagaren behöver 
alltså inte gå på en språkkurs eller läsa någon lärobok före testet.  

I den allmänna språkexamen testas följande förmågor: tal, hörför-
ståelse (talförståelse på finlandssvenska), muntlig och skriftlig färdig-
het. Examen kan avläggas på grundnivå, mellannivå eller högsta nivå 
(alla delprov avläggs på samma nivå) och varje nivå består av två färdig-
hetsnivåer. Sammanlagt finns således sex färdighetsnivåer. Grund-
nivån är avsedd för personer som kan använda språket i vardagliga 
sammanhang (nivåerna 1 och 2). Mellannivån är avsedd för personer 
som kan språket relativt väl (nivåerna 3 och 4). Den högsta nivån är 
avsedd för personer som kan språket mycket väl (nivåerna 5 och 6).  

Den som vill ansöka om finskt medborgarskap ska visa sina kun-
skaper i finska eller svenska genom godkänt resultat på två delprov 
på minst färdighetsnivå 3.19 För att de muntliga och skriftliga kun-
skaperna samt språkproduktionen ska anses tillräckliga, godkänns 
endast följande kombinationer av delprov: tal och skrift, hörför-
ståelse och skrift, eller textförståelse och tal.20  

Den allmänna språkexamen arrangeras på testcenter runt om i 
landet på datum som bestäms på förhand. Testet är likadant för de 
som gör testet på samma dag. En allmän språkexamen på mellannivå 
kostar 123 € (cirka 1 350 SEK).    

 
19 InfoFinland.fi (2020). Information om officiellt intyg över språkkunskaper. www.infofinland.fi/ 
sv/livet-i-finland/finska-och-svenska-spraket/officiellt-intyg-over-sprakkunskaper [2020-11-13]. 
20 Med språkproduktion menas hur man producerar ord och meningar, se 1177 (2020). Infor-
mation om språkstörning hos barn och ungdomar. www.1177.se/Vastra-Gotaland/ sjukdomar--
besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/rost-och-tal/sprakstorning-hos-barn-och-ungdomar/ 
[2020-11-13].  
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Undantag från kravet på språkkunskaper  

Det är möjligt att göra undantag från kravet på språkkunskaper, men 
det är sällsynt att det medges. För att undantag ska aktualiseras krävs 
dels att det finns stöd för att göra undantag i lag, dels att det i det 
individuella fallet finns anledning att avvika från språkkunskaps-
kravet. Varje undantag bedöms således individuellt. Dessa situatio-
ner kan utgöra skäl för undantag: 

• Sökanden är över 65 år 

• Sökandens hälsa hindrar denne från att uppnå de språkkunskaper 
som krävs 

• Sökanden kom till Finland som vuxen och kan inte läsa och skriva 

• Sökanden åberopar ett annat särskilt och tungt skäl som grund 
för undantag. 

Sökande över 65 år 

Den som är över 65 år och har beviljats uppehållstillstånd på grund 
av flyktingstatus eller som alternativt skyddsbehövande, behöver 
inte ge in en utredning över sina språkkunskaper.  

För den sökande över 65 år som har beviljats uppehållstillstånd 
på någon annan grund, kan undantag från språkkunskapskravet med-
ges om denne har elementära färdigheter i att förstå och tala finska 
eller svenska, eller om denne regelbundet och under lång tid har 
deltagit i undervisning i finska eller svenska. Sökanden ska i sådana 
fall ge in ett intyg till styrkande av dessa omständigheter. Intyget ska 
visa vilka färdigheter sökanden har att förstå och tala språket i de 
olika delområden som testas och enligt GERS-nivåerna A1–C2. 
Alternativt ska intyget visa att sökanden regelbundet har deltagit i 
undervisning i finska eller svenska. Av det sistnämnda intyget ska 
det framgå under vilken period sökanden deltagit och hur dennes 
närvaro sett ut. För att sökanden ska kunna anses ha deltagit regel-
bundet krävs att denne har deltagit i kurser i finska eller svenska 
under flera års tid. Migrationsverkets rekommendation är att intyg 
om språkfärdighet och/eller deltagande i språkundervisning utfärdas 
av sökandens personliga lärare i finska eller svenska. 
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Hälsoskäl 

En sökande kan undantas från språkkravet om denne på grund av sitt 
hälsotillstånd eller en hörsel-, syn- eller talskada inte kan nå upp till 
kravet på minst tillräckliga kunskaper i finska eller svenska eller i 
finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. En sjukdom eller skada är 
dock sällan av sådan karaktär att sökanden är permanent oförmögen 
att uppfylla språkkunskapsvillkoret. Den som har konstaterade läs- 
och skrivsvårigheter eller hörsel- eller synsvårigheter kan ansöka om 
specialarrangemang för att avlägga den allmänna språkexamen (YKI). 

Att sökanden själv upplever att hälsotillståndet påverkar förmågan 
att lära eller studera språk eller att det finns läkarintyg är ingen 
garanti för att undantag ska medges. Att sjukdomen eller skadan för-
svårar livet och t.ex. gör att inlärningen av ett nytt språk går långsamt 
och är svårt, innebär inte att den förhindrar inlärningen helt och 
hållet. Bland åkommor som inte i sig utgör tillräcklig grund för av-
vikelse nämns bl.a. hörsel- eller synsvårigheter, dyslexi, koncentra-
tionsstörning, minnesstörningar, sjukdomar i stöd- och rörelseorga-
nen, smärttillstånd, depression, posttraumatisk stressreaktion och 
ångestsyndrom. Även sådana sjukdomar och skador som inte i sig 
anses utgöra ett hinder för språkinlärning beaktas dock som en del 
av den totala bedömningen. 

Migrationsverket har tillgång till alla uppgifter och intyg om sökan-
dens hälsotillstånd, läs- och skrivfärdigheter som lämnades in när 
denne ansökte om uppehållstillstånd i Finland och beaktar samtliga 
tillgängliga uppgifter vid handläggningen av ansökan. 

Ej läs- och skrivkunnig 

Den som var myndig vid ankomsten till Finland och som då inte 
kunde läsa eller skriva och vid ansökan om medborgarskap fort-
farande inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål eller något annat 
språk, kan medges undantag från språkkunskapskravet. För att med-
ges undantag krävs dock att sökanden har elementära färdigheter i 
att förstå och tala finska eller svenska eller under en lång tid regel-
bundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska. Undantag 
kan således inte medges endast på den grunden att sökanden inte kan 
läsa och skriva på finska eller svenska. Inte heller bristfälliga skrif-
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tliga språkkunskaper eller långsam inlärningsförmåga då det gäller 
språk berättigar till undantag. 

Till styrkande av läs- och skrivsvårigheter kan sökanden ge in ett 
intyg utfärdat av dennes personliga lärare i finska eller svenska eller 
ett intyg av vilket det framgår att sökanden har elementära färdig-
heter att förstå och tala finska eller svenska. Intyget ska referera till 
GERS-nivåerna A1–C2. Även intyg över att sökanden regelbundet 
har deltagit i undervisning i finska eller svenska kan ges in till stöd för 
sökandens (o)kunskaper. Såsom angivits ovan beaktar Migrations-
verket samtliga tillgängliga uppgifter om sökanden som finns hos 
myndigheten vid handläggningen av ansökan.  

Annat särskilt och tungt skäl 

Undantag från språkkunskapskravet kan även medges av andra skäl 
såsom att en sökande har en fast heltidsanställning och det är oskäligt 
svårt för denne att utföra arbetet utan finskt medborgarskap. Därut-
över kan undantag medges om det finns andra synnerligen vägande 
skäl. Synnerligen vägande skäl kan t.ex. vara att det bedöms omöjligt 
för sökanden att tillägna sig tillräckliga språkkunskaper på grund av 
andra synnerligen vägande skäl som inte har med ålder, hälsotillstånd, 
avsaknad av läs- och skrivkunnighet eller arbete att göra. Att sökan-
den har bott i Finland länge eller har levt ett oklanderligt liv är inte 
något sådant skäl. Inte heller den omständigheten att sökanden har 
svårt att resa med sitt nuvarande pass, eller att övriga medlemmar i 
familjen har finskt medborgarskap utgör skäl för undantag på denna 
grund. Att sökanden har en besvärlig livssituation som för när-
varande hindrar denne från att studera räcker inte heller som skäl, 
eftersom hindren för att tillägna sig språkkunskaperna ska vara per-
manenta.  
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5.2.3 Island21 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om isländskt medborgarskap ges in till Inrikesministe-
riet (inrikesdepartementet). Kostnaden för att ansöka är 25 000 ISK 
(cirka 1 850 SEK).22 Antalet ansökningar om medborgarskap ligger 
kring 1 200 per år (åren 2017–2019). Kriterierna för medborgarskap 
finns i Lög um íslenskan ríkisborgararétt 100/1952 (medborgarskaps-
lagen). Som huvudregel gäller att sökanden måste ha bott på Island i 
sju år och ha vistats sammanhängande i landet de sista åren innan 
ansökan görs. För nordiska medborgare, den som är gift med en 
islänning och vissa andra personkategorier gäller en kortare bosätt-
ningstid. Medborgare från de nordiska länderna behöver t.ex. bara ha 
varit folkbokförda på Island i fyra år före ansökan om medborgar-
skap.23 Därutöver ska sökanden kunna styrka sin identitet, inte ha 
tagit emot kommunalt försörjningsbidrag de sista tre åren, inte ha 
dömts till böter eller fängelsestraff på Island eller utomlands och inte 
heller vara misstänkt eller anklagad för handlingar som är straffbara 
enligt isländsk lag (undantag från det sistnämnda kravet är möjligt efter 
att viss tid förflutit). Sökanden ska också kunna försörja sig själv, ha 
betalat sina skatter och avgifter samt intyga att denne har ett gott rykte. 
Det ställs även krav på att sökanden ska kunna visa kunskaper i 
isländska på en kombinerad GERS-nivå A1/A2. 

Medborgarskap kan också förvärvas genom anmälan. En nordisk 
medborgare som har fyllt 18 år kan t.ex. förvärva medborgarskap 
genom anmälan efter att ha varit bosatt i Island de närmaste tre åren 
före anmälan. Utöver kravet på bosättning gäller att han eller hon 
under treårsperioden inte får ha dömts till fängelse eller ha fått vill-
korlig dom eller dömts till vård. Bestämmelserna grundar sig på 
1962 års Helsingforsavtal, som är en samarbetsöverenskommelse 
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. För utlänningar 
som fyllt 18 men inte 21 år kan förvärv av medborgarskap genom 
anmälan ske om han eller hon har haft hemvist och bott på Island 

 
21 Information från Regeringskansliet på Island (2020). Information om medborgarskap. 
www.government.is/topics/foreign-nationals/citizenship/ [2020-11-16]. 
22 Utlänningsdirektoratet på Island (2020). Information om ansökningsavgifter för att ansöka 
om medborgarskap. www.utl.is/index.php/en/about-directorate-of-immigration/processing-
fee#rbr-fee [2020-11-17].  
23 Information från Nordiska Ministerrådets informationstjänst (2020). Informationen om med-
borgarskap på Island. www.norden.org/sv/info-norden/islandskt-medborgarskap [2020-11-11].  
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kontinuerligt sedan 13 års ålder. Anmälan ges in till Immigrations-
direktoratet. För statslösa personer eller personer med flykting-
status finns möjlighet att förvärva medborgarskap genom anmälan 
om han eller hon har haft hemvist och bott i Island under minst tre 
år. Anmälan ska ges in till Immigrationsdirektoratet innan anmäla-
ren har fyllt 21 år. Det finns också möjlighet för den som förlorat 
sitt isländska medborgarskap men som är född på Island och hade 
hemvist där tills dess att han eller hon var 18 år att förvärva med-
borgarskap genom anmälan. Detta förutsätter att han eller hon har 
haft hemvist i landet två år närmast före anmälan.  

För medborgarskap genom anmälan uppställs inga krav på kun-
skaper i språk eller samhällskunskap. 

Bevis på språkkunskaper  

Det är möjligt att visa kunskaper i isländska för medborgarskaps-
förvärv genom godkänt resultat på ett särskilt språkprov eller genom 
t.ex. betyg i isländska från gymnasiet eller betyg från universitetet. 
Även intyg eller betyg som visar att en person har gått i grundskolan 
på Island godtas som bevis på språkkunskaper.  

Språkprovet i isländska arrangeras av Utbildningsdepartementet 
i samarbete med en språkskola. Språkprovet ges två gånger per år på 
flera platser runt om i landet. Provet testar provdeltagarnas hör- och 
läsförståelse samt muntliga och skriftliga färdighet. För att klara 
provet krävs att sökanden kan klara sig i vardagssituationer i skolor, 
arbete och privat och att denne klarar sig i oväntade situationer samt 
har tillräckligt ordförråd för att kunna delta i diskussioner om kända 
ämnen. Sökanden behöver också kunna förstå enkla konversationer 
mellan människor, läsa och skriva korta texter på enkel isländska om 
kända ämnen och förstå huvuddragen i det som sänds på tv och radio 
om ämnen som är kända för denne. De flesta som gör testet har genom-
gått 240 timmars undervisning i isländska.24 Provet kostar 35 000 ISK 
(cirka 2 200 SEK) att göra. Om sökanden inte klarar provet kan denne 
göra om det efter att återigen ha betalat provavgiften. Enligt under-
handsuppgifter från departementet är det inte många som får avslag på 

 
24 Språktidningen (2018). Här är provet i läsförståelse i det isländska språktestet. 13 augusti 2018. 
https://spraktidningen.se/blogg/har-ar-provet-i-lasforstaelse-i-det-islandska-spraktestet [2020-11-09]. 



Språk- och samhällskunskapskrav i andra länder SOU 2021:2 

126 

sin medborgarskapsansökan på grund av bristande kunskaper i 
isländska. Den allmänna uppfattningen är att provet är mycket lätt. 

Undantag från kravet på språkkunskaper 

Enligt Reglugerð um próf í íslensku fyrir umsækjendur um íslenskan 
ríkisborgararétt 1129/2008 (ungefär förordningen om isländska språk-
prov för personer som ansöker om medborgarskap) finns möjlighet att 
göra undantag från språkkravet. Immigrationsdirektoratet kan medge 
undantag om det kan anses orättvist att kräva detta. Enligt förord-
ningen om isländska språkprov för personer som ansöker om med-
borgarskap kan t.ex. följande omständigheter anses vara orättvisa och 
resultera i att undantag från språkkravet medges. Om sökanden är över 
65 år och har bott i Island de närmaste sju åren före ansökan, om sökan-
den går på isländsk grundskola eller om sökanden ännu inte har upp-
nått skolåldern. Undantag från kravet på språkkravet kan också med-
ges om sökanden med hjälp av ett intyg från en isländsk utbildnings-
institution kan styrka att denne redan har kunskaper på en sådan nivå 
som krävs enligt lag. Möjlighet att göra undantag kan också finnas om 
sökanden med hjälp av medicinska intyg eller liknande kan styrka att 
denne inte kan klara av provet på grund av allvarliga hinder som beror 
på fysiska eller psykiska orsaker. Den som anser att han eller hon om-
fattas av ett undantag ska ge in intyg och dokument till stöd för sin 
uppfattning. Utbildningsdirektoratet har i vissa fall medgett sökande 
som varken kan skriva eller läsa att han eller hon enbart genomför den 
muntliga delen i språkprovet. Enligt uppgift från departementet har 
inga andra omständigheter än de som uttryckligen anges i förordningen 
resulterat i undantag från kravet på språkkunskaper för medborgarskap. 

5.2.4 Norge25 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om norskt medborgarskap ges in till polisen eller en 
norsk utlandsmyndighet som förbereder ansökan inför Utlendings-
direktoratets (motsvarande Migrationsverket i Sverige) granskning 

 
25 Statsborgerloven, Lovdata (2020). Information om lagen om norskt medborgarskap (stats-
borgerloven). www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51 [2020-08-25]. 
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av ansökan i sak. En ansökan kostar 3 700 NOK (cirka 3 500 SEK). 
År 2019 kom det in cirka 13 000 ansökningar om medborgarskap att 
jämföra med cirka 10 000 år 2018.  

Enligt lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) (med-
borgarskapslagen) gäller generellt följande kriterier för ansökan om 
medborgarskap. Sökanden ska ha fyllt 12 år och ha för avsikt att 
förbli bosatt i landet. Vidare ska sökanden kunna styrka sin identitet, 
inneha permanent uppehållstillstånd och ha bott i landet i samman-
lagt sju år under de senaste tio åren. För nordiska medborgare över 
12 år gäller att de måste ha bott i Norge de senaste två åren.26 Sökan-
den ska också ha genomgått undervisning i norska och kunna visa 
att denne har kunskaper i norska eller samiska och samhällskunskap. 
Sökanden får vid ansökningstidpunkten inte vara dömd för brott 
eller genomgå påföljd (viss karenstid gäller efter det att sökanden har 
dömts för brott). Till ansökan ska det finnas ett intyg bifogat där 
polisen anger om sökanden är, har varit misstänkt för eller åtalad för 
brott. Om grundläggande nationella intressen eller utrikespolitiska 
skäl talar emot det får sökanden inte beviljas medborgarskap. 

Förvärv av medborgarskap kan också ske genom anmälan. För 
medborgarskap genom anmälan för den som är dansk, finsk, isländsk 
eller svensk medborgare krävs att denne har fyllt 18 år, har varit bo-
satt i landet under de senaste sju åren och att denne under den tiden 
inte har dömts till fängelse eller annan påföljd till följd av ett brott. 
Något krav på kunskaper i språk eller samhällskunskap uppställs inte 
för förvärv av medborgarskap vid anmälan.  

Krav på kunskaper i språk och samhällskunskap 

Kravet på kunskaper i norska omfattar den som är mellan 18 och 
67 år och innebär att man ska ha genomgått 300 timmars godkänd 
undervisning i norska eller visa att man har tillräckliga kunskaper i 
norska eller samiska. Kravet på att en person ska ha genomgått under-
visning i norska är tillämpligt på den sökande som omfattas av en 
undervisningsrätt eller undervisningsplikt i norska och samhällskun-
skap enligt introduktionslagen. Utöver detta krävs att sökanden har 

 
26 Information från Nordiska Ministerrådets informationstjänst (2020). Informationen om med-
borgarskap i Norge. www.norden.org/sv/info-norden/norskt-medborgarskap [2020-08-25].  
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en miniminivå av norska i tal på GERS-nivå A2 och att denne har 
klarat ett prov i samhällskunskap på norska (bokmål eller nynorsk).27  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap28 

Allmänt 

Det finns olika sätt för en sökande att visa att denne har muntliga 
norskkunskaper på minst GERS-nivå A2. Genomfört ”norskprov” 
som konstrueras av Kompetanse Norge gäller t.ex. som bevis på språk-
kunskaper i norska om sökanden har uppnått godkänt resultat på 
minst GERS-nivå A2. Alternativt kan sökanden genomgå Bergen-
testen, ta en Trinn 3-examen eller göra ett teckenspråkskommuni-
kationsprov på GERS-nivå A2, B1 eller B2.29 Den som har klarat ett 
språkprov i norska i samband med undervisning i norska, behöver 
inte göra provet igen.30  

Norskprovet 

Norskprovet arrangeras fyra gånger per år och genomförs vid varje 
tillfälle under en period om cirka 10 dagar. Provet kan t.ex. användas 
för att styrka språkkunskaper vid ansökan om medborgarskap eller 
vid ansökan till en högskoleutbildning. Norskprovet består av fyra 
delar: 

• Läsförståelse (75 minuter) 

• Hörförståelse (25–50 minuter) 

 
27 Enligt beslut av Stortinget i oktober 2020 ska språknivån höjas från A2 till B1. Ändringarna 
kommer tidigast att träda i kraft den 1 juli 2021, se Utlänningsdirektoratet i Norge (2020). 
Strengere krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap. www.udi.no/viktige-meldinger/ 
strengere-krav-til-norskkunnskaper-for-a-fa-norsk-statsborgerskap/ [2020-12-08]. 
28 Information från Kompetanse Norge (2020). Information om Norskprøve. 
www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/#ob=10814,10815 
[2020-05-01]. 
29 Bergentesten och Trinn 3-eksamen styrker en avancerad språknivå, t.ex. för den som vill 
söka in till ett norskt universitet eller högskola, se Folkuniversitetet i Norge (2020). Informa-
tion om Test of Norwegian – advanced level (Bergenstesten). www.folkeuniversitetet.no/eng/ 
Artikler/Spraaktester/Test-of-Norwegian-advanced-level-Bergenstesten, hämtad 2020-05-01 
och www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0130/index-eng.html [2020-05-01]. 
30 Utlänningsdirektoratet i Norge (2020). Information om muntlig test i norska. www.udi.no/ 
en/word-definitions/norwegian-oral-test-for-those-who-apply-for-norwegian-citizenship/ 
[2020-05-01]. 
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• Skriftlig färdighet (mellan 90 och 120 minuter beroende på vilken 
nivå som testas) 

• Muntlig färdighet (20–30 minuter). 

Läs- och hörförståelsens frågor eller övningar anpassas efter deltaga-
ren på så sätt att antalet övningar som denne behöver genomföra 
varierar beroende på vilka svar som denne ger. Ju fler korrekta svar, 
desto svårare blir övningarna och desto fler övningar måste man 
slutföra. I den skriftliga delen väljer provdeltagaren GERS-nivå A1–
A2, A2–B1 eller B1–B2 när denne anmäler sig till provet. Den munt-
liga delen av provet består av en konversationsdel och en individuell 
del och precis som i den skriftliga delen måste deltagaren välja nivå 
vid anmälan. Vid medborgarskapsansökan måste sökanden endast 
kunna styrka sina kunskaper i tal (A2-nivå). Enligt Kompetanse Norges 
statistikdatabas var antalet deltagare i muntlighetsdelen 22 192 per-
soner år 2019. I genomsnitt uppnådde 41,75 procent av dem A2-
nivån medan 14 procent i genomsnitt låg under den nivån. En procent 
nådde inte upp till GERS-nivå A1. Övriga låg över GERS-nivå A2.31 

Provdelarna kan anpassas t.ex. för den som ser eller hör dåligt 
eller den som har dyslexi. För att anpassningar och stöd ska kunna 
medges för en dyslektiker, blind eller döv behövs läkarintyg.  

Den som har rätt och plikt att delta i undervisning i norska har 
rätt att göra alla delar av språkprovet gratis en gång. För övriga 
kostar provet mellan 300 och 2 200 NOK (cirka 280–2 080 SEK). Den 
exakta kostnaden bestäms av respektive kommun. 

För den som vill lära sig eller förbättra sin norska finns en webb-
sida som länkar till olika användbara sidor som erbjuder onlinekurser 
och övningar.32 

Som bevis på att sökanden har kunskaper i samhällskunskap gäller 
intyg på godkänt statsborgerprøve (medborgarskapsprov) eller sam-
funnskunnskapsprøve (samhällskunskapsprov) på nynorsk eller bok-
mål. Skillnaderna mellan proven är att medborgarskapsprovet bedöms 
ha en något lägre norsk språknivå än samhällskunskapsprovet. Språk-
nivån i medborgarskapsprovet motsvarar GERS-nivå A2, medan nivån 

 
31 Se länken under Resultat per kommune og fylke på Kompetanse Norge (2020). Information 
om Norskprøve. www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/#ob 
=10814,10815 [2020-05-01].  
32 Kompetanse Norge (2020). Onlineinformation om att lära sig norska. www.kompetansenorge.no/ 
Norsk-og-samfunnskunnskap/Nettbasert-opplaring/nettressurser-for-a-lare-norsk/ [2020-04-29]. 
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i samhällskunskapsprovet anses ligga kring B1.33 Proven är digitala. 
Datumen för båda proven bestäms av lokala myndigheter. För den 
som vill öva på frågor i förväg finns möjlighet att göra det online. 

Medborgarskapsprovet ges på norska (bokmål eller nynorsk), 
men kan också bli uppläst på ljudfil för den som önskar det. Av prov-
deltagarna år 2019 gjorde 98,5 procent provet på bokmål.34 Provet 
består av 36 frågor och varje fråga har tre alternativa svar där endast 
ett är rätt. Provdeltagaren får dock endast poäng på 32 av frågorna i 
provet, vilket beror på att man provar ut nya frågor i varje medborgar-
skapsprov. Svaren på utprovningsfrågorna påverkar inte poängen. För 
att klara provet måste man få 24 poäng. Provtiden är max en timme. 
Av de som gjorde provet år 2019 fick 81 procent av de 6 244 del-
tagarna godkänt resultat.35  

Samhällskunskapsprovet består av 38 frågor. Varje fråga har tre 
alternativa svar och endast ett svar är rätt. För att bli godkänd måste 
provdeltagaren ha 29 rätta svar. Provtiden är max en timme. Provet 
kan göras på 27 olika språk och används bl.a. vid ansökningar om 
permanent uppehållstillstånd och ansökningar om medborgarskap. 
Det finns även möjlighet att göra provet genom uppläsning på ljud-
fil. Denna möjlighet erbjuds på tio olika språk. Om sökanden vill 
göra provet muntligt på ett språk som inte finns inläst på ljudfil eller 
med hjälp av en tolk så är det möjligt. Om provet ska användas för att 
styrka kunskaperna i en ansökan om medborgarskap måste provet 
dock ha gjorts på norska. År 2019 gjorde sammanlagt 19 708 per-
soner samhällskunskapsprovet (på alla tillgängliga språk och sätt) 
och 76 procent av dem nådde godkänt resultat. För proven i bokmål 
och nynorsk som kan läggas till grund för medborgarskap var del-
tagarantalet 10 219 respektive 314 personer och godkännandenivån 
låg på 73 respektive 51 procent.36 Av tabellen nedan framgår hur stor 
andel som uppnådde godkänt resultat i samhällskunskapsprovet i 
några av de språkgrupper som bedöms vara stora också i Sverige (resul-
taten i bokmål och nynorsk finns med som jämförande referens).  

 
33 Mejlsvar från Kompetanse Norge 2020-10-16. 
34 Kompetanse Norge (2020). Provresultat Statsborgerprøven 2019.  
www.kompetansenorge.no/nyheter/81-prosent-klarte-statsborgerproven-i-2019 [2020-05-01]. 
35 Ibid. 
36 Kompetanse Norge (2020). Statistikkbanken. www.status.vox.no/webview/ 
index.jsp?catalog=http://status.dmzvox.local:80/obj/fCatalog/Catalog25&submode=catalog
&language=no&mode=documentation&top=yes [2020-11-30].  
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Tabell 5.1 Tabell över andel godkända i samfunnskunnskapsprøve 
2018 och 2019  

Språk Deltagare  
2018 

Andel godkända 
(%) 

Deltagare  
2019 

Andel godkända 
(%) 

Arabiska 4 271 85 2 281 81 
Dari 116 71 57 68 
Engelska 770 90 787 89 
Persiska 193 82 107 87 
Ryska 151 97 106 100 
Somaliska 309 66 178 68 
Spanska  121 94 98 95 
Tolk till modersmål 258 88 183 84 
Bokmål 10 873 71 10 219 73 
Nynorsk 247 58 314 53 
Totalt 17 309 80 14 330 80 

Källa: Kompetanse Norge Statistikkbanken. 

Undantag från kravet på kunskaper 

Undantag från språkkravet kan medges för den som kan styrka att 
denne redan har tillräckliga kunskaper i norska eller samiska språket 
eller den som är allvarligt eller kroniskt sjuk. Undantag beviljas en-
dast under exceptionella omständigheter och om det finns läkar-
intyg. Undantag kan också medges om kommunen tidigare har be-
viljat sökanden undantag från kravet på godkänt muntligt prov eller 
från kravet på undervisning i norska på grund av sjukdom.  

Undantag från kravet på kunskaper i samhällskunskap kan göras 
för den som har läst samhällskunskap i grundskolan eller gymnasiet 
och har ett slutbetyg. Även den som har läst minst 10 poäng sam-
hällskunskap på universitets- eller högskolenivå kan undantas. Andra 
skäl för undantag kan precis som när det gäller språkkunskaper vara 
om sökanden är allvarligt eller kroniskt sjuk. Även en kommuns 
beslut att bevilja en person undantag från kravet på undervisning i 
samhällsstudier eller kravet på godkänt test på grund av sjukdom kan 
fungera som grund. Utöver detta kan andra viktiga och allvarliga skäl 
som utgör exceptionella omständigheter också medge rätt till undan-
tag. Skälen måste kunna styrkas. 
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5.3 Krav på kunskaper i språk och samhällskunskap 
i några andra europeiska länder 

5.3.1 Österrike37 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om österrikiskt medborgarskap ska ges in till ansvarig 
myndighet i den delstat där sökanden är bosatt. Kostnaden för att 
ansöka om medborgarskap består av två delar, en federal och en del-
statlig avgift. Den delstatliga avgiften varierar från delstat till delstat 
beroende på hur lagstiftningen ser ut, i vissa delstater kopplas avgiften 
t.ex. till sökandens inkomst. Den federala kostnaden var år 2018 
1 115 € (cirka 12 300 SEK) och därutöver tillkom den delstatliga av-
giften om mellan 150 € och 1 357 € (cirka 1 650–14 000 SEK). För 
barn är den totala ansökningskostnaden mellan 292 € och 458 € 
(cirka 3 200–5 050 SEK). År 2019 ansökte drygt 10 600 personer 
om österrikiskt medborgarskap.38  

Kriterierna för medborgarskap finns i Staatsbürgerschaftsgesetz 
(ungefär medborgarskapslagen). För medborgarskap genom s.k. dis-
kretionärt beslut (Ermessensentscheidung) krävs som utgångspunkt 
att sökanden har tio års laglig och oavbruten bosättning i Österrike, 
varav fem år med permanent uppehållstillstånd. Sökanden får inte ha 
blivit dömd för brott eller vara föremål för en pågående straffrättslig 
åtgärd i landet eller utomlands. Sökanden får inte heller ha begått något 
allvarligt administrativt brott (”no severe administrative offences with 
special degree of unlawfulness”). Sökanden måste visa att denne har 
haft fasta och regelbundna inkomster (såsom lön, underhållsstöd, 
försäkringsersättningar etc.) under en genomsnittlig period av 
36 månader för de sex åren närmast före ansökan. Överföringar av 
t.ex. familjebidrag och barnbidrag räknas som inkomst. Undantag 
från kravet på fast och regelbunden inkomst gäller dock för den som 
inte har inkomster på grund av orsaker som inte beror på den 

 
37 Information från Regeringskansliet i Österrike (2020). Information om medborgarskap. 
www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/integration-and-citizenship/ 
citizenship/ [2020-11-30], Stern & Valchars (2013). Country report: Austria. EUDO 
Citizenship observatory. cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60232/RSCAS_EUDO_ CIT_ 
2013_28.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2020-05-01] och European University Institute 
(EUI) (2020). Information om olika länders profiler. www.globalcit.eu/country-profiles/ 
[2020-11-16]. 
38 Eurostat (2020]. Statistik om förvärv av medborgarskap. www.ec.europa.eu/eurostat/ 
databrowser/view/migr_acq/default/table?lang=en [2020-12-06]. 
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enskilde själv såsom funktionshinder eller en permanent allvarlig 
sjukdom. Utöver vad som nu sagts krävs att sökanden har en positiv 
inställning till republiken Österrike och ett intygande om att denne 
inte utgör någon fara för allmän ordning och säkerhet. Vidare får det 
inte finnas något pågående ärende om återkallande av bosättning, 
något gällande beslut om förbud mot att bosätta sig eller återvända 
till landet eller ett utvisningsbeslut fattat av ett annat EES-land eller 
Schweiz. Det får inte heller ha fattats något beslut om vräkning 
under de senaste 12 månaderna. Sökanden får inte heller ha ett nära 
förhållande till en extremist- eller terrorgrupp. Sökandens förvärv av 
österrikiskt medborgarskap får inte innebära att de internationella 
förbindelserna för Republiken Österrike påverkas nämnvärt eller att 
landets intressen skadas. Utöver detta måste sökanden visa att denne 
har språkkunskaper i tyska samt grundläggande kunskaper om det 
demokratiska systemet och de fundamentala principer som följer av 
detta system liksom kunskaper om österrikisk historia och del-
staternas historia.  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

När kravet på språkkunskaper infördes i Österrike angavs det inte på 
vilken nivå sökanden behövde kunna tyska för att beviljas medborgar-
skap. Om sökandens kunskaper var tillräckliga eller inte, bedömdes av 
myndigheterna bl.a. med beaktande av sökandens ”livsomständig-
heter”. Sedan år 2006 krävs testintyg från certifierade institutioner för 
att styrka kunskaperna. Inledningsvis var kravet GERS-nivå A1. 
År 2011 höjdes kravet till GERS-nivå B1.39 40 

Som bevis på kunskaper i tyska behöver sökanden ge in ett intyg om 
att denne har genomfört Integrationsöverenskommelsens modul 2.41 
Integrationsöverenskommelsen syftar till att integrera lagligt bosatta 
tredjelandsmedborgare genom att se till att de får avancerade tyska 
språkkunskaper och kunskaper om det demokratiska systemet och 

 
39 Stern & Valchars (2013). Country report: Austria. EUDO Citizenship observatory. 
cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60232/RSCAS_EUDO_CIT_2013_28.pdf?sequence
=1&isAllowed=y [2020-05-01], s. 15.  
40 I Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants. rm.coe.int/linguistic-integration-of-adult-
migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb, s. 25 anges att GERS-nivån för att med-
ges österrikiskt medborgarskap numera är B2.  
41 ”Module 2 of the Integration Agreement according to § 10 Abs. 2 IntG”. 
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de grundläggande principerna i det systemet. Integrationsöverens-
kommelsen består av två moduler. Modul 1 är obligatorisk för att 
beviljas vissa uppehållstillstånd. Modul 2 är en förutsättning för att 
kunna beviljas ett längre uppehållstillstånd och för att kunna beviljas 
medborgarskap.  

När det kommer till att styrka språkkunskaperna för medborgar-
skap kan sökanden ge in ett intyg eller bevis på sina kunskaper från 
olika anordnare. Modul 2 anses bl.a. genomförd om sökanden har 
uppnått GERS-nivå B1 i Austrian Integration Funds integrations-
prov (”Integrationsprüfung B1”), eller ger in bevis på att denne 
klarat ”Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch” (ÖSD) på 
nivå B1 i integrationsprovet (”Integrationsprüfung B1”) före den 
30 maj 2021. Som bevis på att sökanden har kunskaper motsvarande 
modul 2 godtas även vissa andra intyg och betyg. Som exempel kan 
nämnas att sökanden kan visa att denne är inskriven vid en grund-
skola i enlighet med skolplikten eller att denne går i gymnasiet och 
kan styrka att denne studerar ämnet tyska. Även intyg på att sökan-
den har genomgått åtminstone fem år i skolan i enlighet med skol-
plikten och att denne har godkänt betyg i tyska eller har slutfört 
studier i tyska i årskurs 9 godtas. Vidare accepteras intyg på att sökan-
den har läst tyska på en tyskspråkig utländsk skola och intyg på att 
sökanden har varit inskriven vid en högskoleutbildning under minst 
två år där denne har studerat på tyska och tagit åtminstone 32 ECTS-
poäng eller har slutfört sin utbildning på högskolan som bevis på 
språkkunskaper.42  

När det gäller bevis på sökandens kunskaper om det demokra-
tiska systemet och österrikisk historia krävs ett intyg på att denne 
har genomfört ett skriftligt prov i dessa ämnen inför delstatsreger-
ingen eller att denne har ett betyg i ”Historia och samhällskunskap” 
från grundskolans åttonde klass. Samhällskunskapsprovet består av 
18 flervalsfrågor och provdeltagaren behöver nio rätta svar för att få 
godkänt på provet. Provet kan göras som mest fem gånger.43 Sökan-
den kan inte överklaga ett beslut om att denne inte har klarat testet, 

 
42 ECTS (European Credit Transfer System) är ett europeiskt beräknings- och studieöver-
föringssystem som används i europeiska länder. Ett års högskolestudier i Sverige ger 60 ECTS-
poäng.  
43 Migration & Befölkerung (2020). Information om migration och befolkning i Österrike. 
www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id=060304 [2020-05-01]. 
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utan endast klaga på ett avslag på ansökan om medborgarskap.44 En-
ligt uppgift ligger andelen godkända på provet över 90 procent.45 

Undantag från kravet på kunskaper  

Generellt görs undantag från språk- och samhällskunskapskraven 
för minderåriga under 14 år och personer vars psykiska eller fysiska 
hälsa är dålig. Särskilt nämns tal- och hörselnedsättningar. När det 
gäller språkkunskaper undantas även den som har tyska som moders-
mål eller är minderårig och går i österrikisk skola, eller ännu inte om-
fattas av skolplikt, från kravet. Minderåriga i österrikisk skola undan-
tas också från kravet på kunskaper om det demokratiska systemet m.m. 

5.3.2 Förenade kungariket46 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om medborgarskap ges in till Home Office (ungefär in-
rikesdepartementet på svenska) och kostar 1,330 £ (cirka 16 100 SEK). 
År 2018 ansökte 147 000 personer om medborgarskap i Förenade 
kungariket att jämföra med 175 000 personer år 2019.47 Kriterierna 
för medborgarskap genom naturalisation är följande. Sökanden ska 
ha varit bosatt i landet minst fem år på dagen före ansökans ingivande 
samt ha haft permanent uppehållstillstånd (”permanent residence” 
status, ”settled EU status” eller indefinite leave to remain) i minst 
12 månader innan ansökan gavs in. Sökanden ska ha ett hederligt 
levnadssätt (good character) samt ha för avsikt att ha sin huvud-
sakliga bostad i landet och fortsätta att bo där, eller arbeta för landet. 
Sökanden ska också avge en trohetsed vid en medborgarskaps-
ceremoni. Sökanden måste också visa att denne har tillräckliga kun-

 
44 Stern & Valchars (2013). Country report: Austria. EUDO Citizenship observatory., s. 11. 
admus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60232/RSCAS_EUDO_CIT_2013_28.pdf?sequence=
1&isAllowed=y [2020-05-01]. 
45 Die Presse (2014). Resultat medborgarskapsprov i Österrike. www.diepresse.com/1564726/ 
staatsburgerschaftstest-nur-drei-prozent-fallen-durch [2020-05-01]. 
46 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om medborgarskap. 
www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship [2020-11-16].  
47 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2019). Nationell statistik Hur många fortsätter att 
bo i Storbritannien?. www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-year-ending-
june-2019/how-many-people-continue-their-stay-in-the-uk [2020-12-06]. 
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skaper i ett av landets språk (engelska, walesiska eller gaeliska) och 
tillräckliga kunskaper om livet i Förenade kungariket.48  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

Kravet på språkkunskaper gäller för den som är över 18 år. Till stöd 
för att kravet är uppfyllt kan sökanden ge in intyg på att denne kan 
engelska på GERS-nivå B1 eller högre, att denne har en engelsk 
examen eller har forskat på engelska. Även godkänt resultat på ett 
erkänt engelskprov från ett godkänt testcenter kan styrka språkkun-
skaperna. Som exempel godtas t.ex. ESOL (English for Speakers of 
Other Languages) om provet gjorts på ett testcenter som finns 
angivet på en lista över certifierade/godkända center. Vidare godtas 
en sökandes examen eller forskarutbildning som skett på engelska. 
Sökanden får använda ett äldre intyg om GERS-nivå B1 till stöd för 
sina språkkunskaper om intyget accepterades när sökanden ansökte 
om uppehållstillstånd.49 Andra intyg, examensbevis etc. än de som 
anges såsom t.ex. GCSEs, A levels eller NVQ:s (National Vocational 
Qualifications) godtas inte. 

Vad gäller kunskaper om livet i Förenade kungariket finns det ett 
prov i samhällskunskap. Det består av 24 flervalsfrågor om brittiska 
traditioner och seder, brittisk historia samt de lagar och politiska 
system som landet styrs av. För godkänt krävs 75 procent rätta svar. 
Det finns inga begränsningar i antalet gånger man kan göra provet 
för att få godkänt. Frågorna baseras på en officiell handbok med 
titeln ”Life in the UK”.50 Boken finns i flera olika format. År 2020 
kostade handboken i bokform 12,99 £ (cirka 150 SEK).51  

De officiella frågorna publiceras inte, vilket innebär att sökandena 
inte i förväg kan veta vilka frågor som kommer att ställas. Det går dock 
att öva på exempelfrågor via internet. Frågorna vid provtillfället slum-
pas fram av en dator och provdeltagaren har 45 minuter på sig att göra 
provet. Kostnaden för provet är 50 £ (cirka 600 SEK) och det går att 

 
48 Vad som anges om engelska i texten om Förenade kungariket omfattar också walesiska och 
gaeliska. 
49 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om krav på kunskaper i engelska 
för förvärv av medborgarskap. www.gov.uk/english-language/degrees-in-english [2020-11-16].  
50 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om Life in the UK Test. 
www.gov.uk/life-in-the-uk-test [2020-11-16]. 
51 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om Life in the UK book. 
www.officiallifeintheuk.co.uk/shop [2020-12-10]. 
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göra provet på mer än 30 testcenter runtom i landet. Sökanden väljer 
själv var och bokar online. Godkänt provresultat behövs såväl för att 
söka medborgarskap som för att bosätta sig i Förenade kungariket 
(”ILR indefinite leave to remain). År 2018/2019 genomfördes 170 986 
test varav 82 procent uppnådde godkänt resultat.52 Den som klarat 
provet vid ansökan om att bosätta sig i Förenade kungariket behöver 
inte göra om provet vid ansökan om medborgarskap.53  

Undantag från kravet på kunskaper 

Undantag från språkkunskapskravet kan göras för den som är 65 år 
eller äldre liksom den som har en långvarig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. Undantag görs också för personer med med-
borgarskap i vissa länder. Bland de länder vars medborgare undantas 
från kravet finns bl.a. Australien, Kanada, Jamaica, Nya Zeeland, 
Irland, Trinidad och Tobago samt USA. Den som åberopar undantag 
på grund av funktionsnedsättning ska styrka detta med ett läkar-
intyg. Inga andra undantag medges. 

När det gäller provet för att pröva sökandens kunskaper om det 
brittiska samhället finns möjlighet att göra undantag för den som är 
under 18 år och den som har fyllt 65 år, den som tidigare har klarat 
provet, t.ex. i samband med ansökan om bosättning i Förenade 
kungariket, och den som har ett nedsatt fysiskt eller psykiskt till-
stånd av icke-övergående natur (long term) som styrks av ett läkar-
intyg. För den som har en funktionsnedsättning finns möjlighet att 
begära anpassning eller stöd för genomförandet av provet. 

 
52 Chesire Live (2019). Många människor misslyckas på medborgarskapsprovet varje år. 
www.cheshire-live.co.uk/news/chester-cheshire-news/high-numbers-failing-british-
citizenship-16745059 [2020-08-26].  
53 Regeringskansliet i Förenade kungariket (2020). Information om Life in the UK Test. 
www.gov.uk/life-in-the-uk-test [2020-11-16]. 
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5.3.3 Nederländerna54 

Krav för medborgarskap 

Kraven för förvärv av medborgarskap genom naturalisation finns i 
Rijkswet op het Nederlanderschap (ungefär lagen om nederländsk 
nationalitet). Kostnaden för att ansöka är 901 € (cirka 9 900 SEK) 
för en enskild person eller 670 € (cirka 7 350 SEK) om personen är 
statslös eller har beviljats uppehållstillstånd på asylgrund. Om man 
ansöker som ett par är kostnaden lägre.55 Antalet ansökningar åren 
2018 och 2019 var cirka 26 000 respektive 44 400.56 En sökande som 
uppfyller kraven får bifall till sin ansökan om det inte finns några andra 
skäl mot att bevilja medborgarskap. En ansökan om medborgarskap 
genom naturalisation ska ges in till kommunen där sökanden är folk-
bokförd. Kommunen lämnar sedan en rekommendation i samband 
med att ansökan lämnas över till De Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) (ungefär Migrationsverket) för beslut. Följande kriterier ställs 
upp. Sökanden ska vara över 18 år och vara bosatt i Nederländerna 
sedan minst fem år med ett giltigt permanent uppehållstillstånd. 
Från kravet på fem års bosättning görs undantag för vissa person-
kategorier, t.ex. för en sökande som är gift eller sammanboende med 
en nederländsk medborgare. Vid ansökningstillfället ska det inte 
finnas några pågående straffrättsliga processer mot sökanden i 
Nederländerna eller utomlands. Sökanden ska inte heller under 
något av de fem senaste åren före ansökan ha blivit dömd för ett 
brott i Nederländerna eller utomlands. Sökanden måste avsäga sig 
sitt gamla medborgarskap och avge en solidaritetsförklaring genom att 
vid en ceremoni bl.a. svära att respektera den konstitutionella ord-
ningen i Nederländerna och troget fullgöra sina skyldigheter som 
medborgare i landet. Vidare ska sökanden vara tillräckligt integrerad 
i det nederländska samhället. Sökanden visar detta genom en examen 
i civil integration (inburgeringsexamen) som består av två delar: språk-
kunskaper (läsa, skriva, lyssna och tala på GERS-nivå A2) respektive 
kunskaper i samhällskunskap (det nederländska samhället och den 
nederländska arbetsmarknaden).  

 
54 Information från Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Information 
om medborgarskap. www.ind.nl/en/dutch-citizenship/Pages/Naturalisation.aspx [2020-11-12]. 
55 Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Information om avgifter för 
ansökan om medborgarskap. www.ind.nl/en/Pages/Costs.aspx [2020-11-13]. 
56 Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Årlig rapport 2019. https://ind.nl/ 
en/news/pages/annual-report-2019-number-of-applications-increases-sharply.aspx [2020-12-06].  
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Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 
och utbildning57 

För medborgarskap krävs alltså en integrationsexamen, som kan 
sägas vara den avslutande delen av en integrationsutbildning. Den 
som omfattas av en skyldighet att integreras får ett brev från DUO 
(Dienst Uitvoering Onderwijs) (Utbildningsimplementeringskon-
toret). Av brevet framgår startdatumet för sökandens integrations-
period. Sökanden har tre år på sig från startdatumet att ta sin examen. 

Utbildningen består av undervisning i nederländska på GERS-nivå 
A2 och undervisning i hur det är att leva och bo i Nederländerna. För 
att få göra proven i integrationsexamen är det inte nödvändigt att 
man har genomgått utbildningen, såvida man inte tillhör en person-
kategori som har en skyldighet att genomgå den. Eftersom integra-
tionsexamen kan tenteras av kan man förbereda sig genom att studera 
på egen hand eller frivilligt registrera sig på integrationsutbildningen 
eller en kurs i t.ex. Nederländska som andra språk (NT2) eller en läs-
kunnighetskurs. DUO tillhandahåller inget studiematerial men det 
finns prov att öva på. Kostnaden för själva integrationsutbildningen 
betalas av den enskilde och den varierar beroende på vilken skola 
som arrangerar utbildningen. Kostnaderna för delproven i den civila 
integrationsexamen är däremot desamma överallt. De kostar 40 € för 
delprovet i samhällskunskap och 40 € för delprovet i orientering i 
den nederländska arbetsmarknaden, 50 € för vart och ett av del-
proven att läsa, skriva och lyssna och 60 € för delprovet att tala, dvs. 
totalt 290 € (cirka 3 200 SEK). Deltagaren kan välja att själv betala 
för utbildningen och/eller examen eller låna pengar från DUO. Utöver 
nu nämnda kostnader tillkommer 150 € (cirka 1 650 SEK) för ett s.k. 
deltagandebevis i integrationsutbildningen. Flyktingar behöver dock 
inte betala den sistnämnda summan. Den som inte uppnår godkänt 
resultat i en eller flera av provdelarna av integrationsexamen har ingen 
möjlighet att överklaga resultatet.  

Om sökanden inte har tagit sin examen inom den föreskrivna 
tiden om tre år får denne betala böter. Därefter har sökanden ytter-
ligare två år på sig att ta examen. Böterna beräknas utifrån hur många 

 
57 Information från Justitie- och säkerhetsdepartementet i Nederländerna (2020). Information 
om samhällskunskapsprov. www.ind.nl/en/Pages/Integration-in-the-netherlands.aspx#Civic-
integration-for-naturalisation och Utbildningsdepartementet i Nederländerna (2020). Infor-
mation om integration och medborgarskap. www.inburgeren.nl/en/integration-in-the-netherlands/ 
samt Administrative Committee to Coordinate English Speaking Services – ACCESS (2020). 
Information om medborgarskap i Nederländerna. https://access-nl.org/about-access/ [2020-11-12].  
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timmar som sökanden har studerat på en certifierad skola, hur ofta 
sökanden har försökt att klara de olika delarna i examen och hur 
många delar som sökanden har fått godkänt i. Böterna ligger i inter-
vallet 0 € till och med 1 250 € (cirka 0–13 750 SEK). Från de angivna 
beloppen kan avdrag göras med 20 procent för varje delprov i examen 
som sökanden har fått godkänt i. Av de flyktingar som fick uppe-
hållstillstånd i Nederländerna år 2014 och som omfattades av ett krav 
på integrering hade 58 procent tagit en integrationsexamen den 
1 oktober 2018. 40 procent av de som inte hade tagit en examen hade 
antingen fått en förlängd integreringsperiod eller beviljats undantag.58 

Den som på annat sätt kan visa tillräckliga kunskaper behöver 
inte ta en civil integrationsexamen. Ett sådant annat sätt är att ge in 
intyg på att man har gått i skolan i Nederländerna, eller på att man 
har en viss examen från t.ex. ett nederländskt universitet. Även ett 
godkänt resultat i State Exam Dutch (NT-2) på nivå I eller II lik-
ställs med integrationsexamen. Detsamma gäller den som har ett 
undantagsbeslut från kommunen som baseras på att sökanden redan 
har tillräckliga kunskaper. Likaså kan den som har bott i den euro-
peiska delen av Nederländerna under åtta år i skolåldern undantas, 
liksom den som har ett belgiskt examensbevis och kan visa att under-
visningen skedde på nederländska.  

Undantag från kravet på kunskaper och utbildning 

Permanent funktionsnedsättning  

Allvarliga permanenta fysiska problem såsom dövhet, blindhet och 
dövstumhet eller allvarliga psykiska hälsobegränsningar kan utgöra 
skäl för undantag från integrationsexamen.  

För att visa på sådana skäl är läkarintyg inte tillräckligt. Det krävs 
i stället att sökanden genomgår en läkarundersökning av en medi-
cinsk rådgivare utsedd av Social- och arbetsmarknadsministern. Även 
intyg från DUO eller kommunen som visar att sökanden av psyko-
logiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller på grund av en 
psykisk sjukdom är permanent oförmögen att klara delproven i den 
civila integrationsexamen kan användas som underlag för att styrka 
att undantag ska medges.  

 
58 Cbs (2019). 6 in 10 status holders pass civic integration exam. www.cbs.nl/en-gb/news/2019/ 
16/6-in-10-status-holders-pass-civic-integration-exam [2020-11-12]. 
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Andra skäl59 

Sökanden kan styrka att det finns anledning att göra undantag på grund 
av andra skäl t.ex. genom att ge in ett beslut eller intyg från Social- och 
arbetsmarknadsministern eller DUO enligt vilket sökanden ska undan-
tas från kraven på integration på grund av att denne har gjort tillräckliga 
insatser, men inte rimligen kan förväntas att klara av integrations-
utbildningen. Sökanden kan få ett sådant intyg när denne har gjort 
tillräckliga försök att klara av integrationsexamen. Följande krav 
ställs upp. Om sökanden har anvisats till integrationsutbildning ska 
denne ha gått minst 600 timmar. Timmarna kan vara en kombination 
av integrationskurs och nederländska som andraspråk. Skolan ska vara 
godkänd av myndigheterna. Sökanden ska ha försökt att klara alla 
delprov minst fyra gånger och högst två av gångerna får ha varit provet 
i nederländska som andraspråk. För en sökande som har anvisats till en 
läskunnighetsutbildning krävs också att denne har gått på undervis-
ning i minst 600 timmar för att undantag ska kunna aktualiseras. 
Minst 300 av timmarna måste vara en läskunnighetskurs, resterande 
timmar kan vara en integrationskurs men endast om läskunnighets-
kursen påbörjades innan integrationskursen. Sökandens skola ska vara 
angiven på lista över certifierade skolor och sökanden måste i sådana 
fall visa vad denne har lärt sig genom att göra ett prov hos DUO för 
att undantag ska bli aktuellt. Provet kostar 150 € (cirka 1 650 SEK).  

5.4 Hur ser det ut i Nordamerika? 

5.4.1 USA60 

Naturalisationsprocessen handläggs i USA av US Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) (ungefär Migrationsverket), som är 
en del av the Department of Homeland Security (ungefär Inrikes-

 
59 Utbildningsdepartementet i Nederländerna (2020). Information om integration och med-
borgarskap. www.inburgeren.nl/en/integration-in-the-netherlands/ [2020-11-12]. 
60 Migrations- och medborgarskapsmyndigheten i USA (2020). Information om medborgar-
skap och naturalisation. www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization 
[2020-11-12], Migrations- och medborgarskapsmyndigheten i USA (2020). Information om 
test i engelska och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap. www.uscis.gov/policy-
manual/volume-12-part-e-chapter-2 [2020-11-12] och Spiro (2015). Country report: United 
States of America. EUDO Citizenship observatory. https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/ 
1814/36498/EUDO_CIT_CR_2015_13_USA.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2020-05-01], 
s. 15.  
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departementet). Antalet ansökningar var åren 2018 och 2019 cirka 
837 000 respektive 830 000.61 En ansökan om naturalisation kostar 
725 USD (cirka 7 350 SEK). Enligt USA:s Nationality Act (ungefär 
medborgarskapslagen) så krävs för naturalisation att sökanden haft 
ett s.k. green card (uppehållstillstånd) i fem år.62 Undantag från 
denna tidsfrist finns, en sökande som är gift med en amerikansk med-
borgare behöver t.ex. endast ha haft uppehållstillstånd i tre år. 
Utöver detta krävs att sökanden har fyllt 18 år vid ansökningstid-
punkten och att denne är bosatt inom staten eller en bosättningsort 
som myndigheten (USCIS) har jurisdiktion över i minst tre månader 
före ansökan. Vidare ska sökanden ha bott regelbundet i USA som 
green card-innehavare i minst fem år före ansökan, ha varit fysiskt 
närvarande i USA i minst 30 månader under de fem åren och vara 
bosatt i USA under handläggningen av ansökan. Sökanden ska också 
vara en person med god moralisk karaktär i enlighet med principerna 
i USA:s konstitution samt ha förståelse och engagemang för kon-
stitutionen/lag och ordning i USA. Slutligen ska sökanden kunna 
läsa, skriva och tala engelska och ha kunskaper om och förståelse för 
USA:s historia och styre.  

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

För att visa att sökanden har kunskaper i engelska och om USA:s 
historia och styre krävs godkänt resultat i tester i språk och sam-
hällskunskap som sökanden får genomföra i samband med ansökan 
om medborgarskap. Sökandens kunskaper bedöms vid ett prov inför 
en handläggande tjänsteman hos USCIS. Även kunskaper i samhälls-
kunskap testas genom ett prov. Sökanden har två försök på sig att 
klara proven, vid examinationen av en tjänsteman eller vid den andra 
handläggningsintervjun. Om sökanden begär det kan USCIS hålla 
en slags förhandling om sökandens provresultat. Handläggande tjänste-
man måste då tillhandahålla de delar av proven där sökanden inte 
godkändes. USCIS avslår ansökan om medborgarskap om sökanden 
inte når godkänt i båda delarna. Den vanligaste grunden för avslag på 
ansökan om naturalisering är sökandens oförmåga att nå upp till kra-

 
61 Homeland Security (2020). Annual Flow Report 2019. U.S. Naturalizations: 2019. www.dhs.gov/ 
sites/default/files/publications/immigration-statistics/yearbook/2019/ 
naturalizations_2019.pdf [2020-12-06]. 
62 Se sektion 312 i Nationality Act. 
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ven på engelskkunskaper. När det gäller språkkunskaper ska sökan-
den visa att denne har en förmåga att läsa, skriva, tala och förstå ord 
i vardaglig kontext. Vardaglig kontext innebär att sökanden ska 
kunna kommunicera begripligt och relevant med enkla ord och gram-
matik. Fel i uttal, meningsbyggnad, stavning och avsaknad av full 
förståelse av vissa ord, fraser eller meningar godtas. För att klara 
testet krävs således inte att sökanden är flytande i engelska. Läs- och 
skrivkraven anses uppfyllda om sökanden kan läsa och skriva enkla 
ord och fraser på ett sådant sätt att det utgör ett rimligt test av dennes 
kunskaper utan att extraordinära eller orimliga krav ställs på sökanden. 
Under testet kan sökanden be att ord eller meningar upprepas eller 
omformuleras. Provtjänstemannen har en skyldighet att upprepa och 
omformulera frågorna till dess att denne är nöjd med att sökanden 
antingen helt har förstått frågan eller att sökanden inte förstår engelska.  

Vid tal- eller muntlighetsprovet ska tjänstemannen bedöma sökan-
dens förmåga att tala och förstå engelska grundat på sökandens 
förmåga att svara på frågor som normalt ingår i handläggningen av 
medborgarskapsansökan. Frågorna ska vara kopplade till uppfyllan-
det av kriterierna för medborgarskap och inkludera frågor som finns 
i ansökningsformuläret. Tjänstemannen ska upprepa och formulera 
om frågorna till dess att denne känner sig nöjd med att sökanden 
förstår frågorna eller att sökanden inte kan engelska. För att klara 
provet måste sökanden visa en allmän förståelse för frågorna och kunna 
svara på dem på ett relevant sätt. Om sökanden inte förstår tillräckligt 
mycket engelska för att kunna avge en ed eller inte kan svara på 
frågorna som finns i ansökningsformuläret är sökanden inte godkänd.  

Läsprovet görs inför en tjänsteman och denne använder standar-
diserade prov. Det krävs att sökanden kan läsa en av tre meningar 
som presenteras för denne utan långa pauser och på ett sådant sätt 
att innebörden av meningen framgår och tjänstemannen förstår 
meningen. Så fort sökanden har läst en av de tre meningarna rätt 
upphör provet. Rent allmänt måste sökanden läsa alla ord, men om 
denne utlämnar korta ord eller gör uttals- eller intonationsfel är 
detta inte grund för underkänt såvida felet inte påverkar innebörden. 
Sökanden underkänns om denne utelämnar ett viktigt ord eller byter 
ut ord eller t.ex. gör långa pauser under tiden som meningen läses 
eller gör uttals- eller intonationsfel i en sådan omfattning att det inte 
går att förstå meningen. 
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När det gäller skriftliga kunskaper måste sökanden kunna skriva 
en av tre meningar på ett sätt som tjänstemannen förstår. Tjänste-
mannen dikterar meningen för sökanden från standardiserade prov/ 
formulär. Sökanden får inte förkorta något ord. Så fort sökanden har 
skrivit en mening på ett sätt som tjänstemannen förstår, upphör 
provet. Sökanden godkänns om denne förmår förmedla innebörden 
i en av de tre meningarna. Sökanden blir inte underkänd på grund av 
felaktig stavning, felaktig användning av stor eller liten bokstav eller 
avsaknad av punkt, såvida inte felet påverkar innebörden av meningen 
och tjänstemannen inte kan förstå den. Sökanden är däremot inte 
godkänd om denne gör fel i sådan omfattning att det inte går att 
förstå innebörden av meningen. Sökanden måste också visa kunskap 
och förståelse för grundläggande historia, principer och styre i USA. 
Sökandens kunskaper i samhällskunskap testas genom att en exami-
nerande tjänsteman ställer tio frågor från en officiellt tillgänglig lista 
med 100 exempelfrågor. Frågorna kan t.ex. vara ”Vad heter USA:s 
vice president?”, ”Hur många domare sitter i Högsta domstolen?”, 
”Vem var USA:s första president?” och “Vilket hav ligger på USA:s 
östkust?”. Sökanden har möjlighet att läsa in sig på frågorna med 
hjälp av en bok eller studiefrågor som finns på USCIS hemsida på 
olika språk såsom t.ex. spanska, kinesiska och koreanska. Det går 
också att t.ex. lyssna på exempelfrågor.63  

För att sökanden ska få godkänt resultat måste denne svara rätt 
på minst sex av de tio frågorna från de standardfrågor som tjänste-
männen har tillgång till. Provet görs muntligt. Så fort sökanden har 
gett sex rätta svar avslutas provet. Sökanden klarar provet om denne 
ger rätt svar eller en alternativ mening av det rätta svaret i sex av tio 
frågor.  

Vid valet av ämne, formulering av frågor och bedömning av svar 
ska tjänstemannen ta vederbörlig hänsyn till sökandens ålder, bak-
grund, bosättningstid i landet och vilka möjligheter och försök som 
sökande har gjort för att tillägna sig kunskaper.  

 
63 Migrations- och medborgarskapsmyndigheten i USA (2020). Information om studiematerial 
för test i engelska och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap. www.uscis.gov/ 
citizenship/find-study-materials-and-resources/study-for-the-test [2020-11-12]. 
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Undantag från kravet på kunskaper 

Äldre personer som bott länge i landet kan undantas från språk-
kravet. Undantagsmöjligheterna omfattar personer som är över 
50 år och som har bott i landet i minst 20 år, de som är minst 55 år 
och som har bott minst 15 år i landet liksom personer som är över 
65 år och som har bott i landet i minst 20 år. När det sedan gäller 
kunskaper i samhällskunskap kan de två förstnämnda personkate-
gorierna göra samhällskunskapstestet på valfritt språk med hjälp av 
en tolk. De sökande som är över 65 år och som har bott i landet i 
minst 20 år ges särskild hänsyn genom att de endast behöver besvara 
frågor från ett standardiserat prov som endast innehåller 20 speciellt 
utvalda frågor från listan av 100 frågor. Även dessa personer kan 
välja att göra provet på valfritt språk och med hjälp av en tolk. 

En sökande som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar 
kan undantas från såväl språk- som samhällskunskapskravet. Vid åbe-
ropande av detta undantag ska sökande ge in ett särskilt formulär. 

5.4.2 Kanada64 

Krav för medborgarskap 

En ansökan om kanadensiskt medborgarskap handläggs och beslutas av 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (ungefär Migrations-
verket). Kostnaden för att ansöka är 630 CAD (cirka 4 550 SEK) för 
en vuxen och 100 CAD (cirka 700 SEK) för barn. Kriterierna för att 
bli kanadensisk medborgare är följande. Sökanden måste ha permanent 
uppehållstillstånd, ha bott i Kanada under tre av de senaste fem åren, 
ha lämnat in sin skattedeklaration/betalat skatt och ha uppnått 
godkänt resultat i ett prov i samhällskunskap samt ha bevis för sina 
språkkunskaper. Ytterligare eller andra kriterier ställs upp för bl.a. 
minderåriga, personer som är gifta med kanadensiska medborgare 
och personer som tidigare har haft kanadensiskt medborgarskap. 
Sökanden får inte vara föremål för en invandrings- eller bedrägeri-
utredning. Sökanden får inte heller ha blivit beordrad att lämna 
landet eller ha missat att uppfylla krav som är kopplade till uppe-
hållstillståndet, t.ex. krav på att genomgå läkarundersökning.  

 
64 Information från Regeringskansliet i Kanada (2020). Information om medborgarskaps-
ansökan. www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/ 
become-canadian-citizen.html [2020-11-12].  
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I anslutning till att sökanden har genomfört samhällskunskaps-
provet får denne göra en intervju med en tjänsteman under vilken 
sökanden får ta del av sitt provresultat. Under intervjun kontrolleras 
även språkkunskaperna för den sökande som är mellan 18 och 54 år 
samtidigt som sökandens ansökan och originaldokument verifieras 
och tjänstemannen ställer eventuella ytterligare frågor som finns om 
ansökan för att säkerställa att sökanden uppfyller alla krav. 

Bevis på kunskaper i språk och samhällskunskap 

En sökande som är mellan 12 och 54 år när denne ansöker om med-
borgarskap måste kunna visa att denne kan tala och förstå något av 
Kanadas officiella språk, engelska eller franska, på en viss nivå. Språk-
kunskaperna bedöms på två sätt. Dels genom en granskning av de intyg 
eller bevis som sökanden skickar med sin ansökan och som visar vilka 
kunskaper denne har, dels genom hur väl sökanden kommunicerar 
med handläggande tjänsteman eller tjänstemän under handläggnings-
förfarandet och, om det bedöms nödvändigt, vid ett särskilt möte med 
en tjänsteman i syfte att bedöma sökandens språknivå. 

Vad gäller vilket eller vilka intyg och vilken språknivå sökanden 
måste ha uppnått kan följande noteras. Som utgångspunkt gäller att 
sökanden måste visa att denne når upp till minst nivå L4 på ett prov 
benämnt CLB (Canadian Language Benchmark). L4 bedöms mot-
svara GERS-nivå A2.65 Fram till början av 2010-talet bedömdes 
sökandens språkkunskaper genom samhällskunskapsprovet och genom 
dennes interaktionsförmåga med tjänstemännen på handläggande 
myndighet. På språknivå L4 ska personen kunna delta i korta var-
dagliga konversationer om kända ämnen, förstå enkla instruktioner, 
frågor och anvisningar, använda grundläggande grammatik däri in-
kluderat enkla strukturer och former. Nivån innebär också att perso-
nen känner till tillräckligt många vanliga ord och fraser för att svara 
på frågor och uttrycka sig själv. Utöver CLB kan examina/certifikat, 
diplom och andra provresultat godtas som bevis på språkkun-
skaperna. En person som t.ex. studerat på engelska eller franska på 
ett gymnasium eller en högskola utanför Kanada kan visa sina kun-
skaper genom ett examensbevis eller diplom från utbildningen. Av 

 
65 North & Piccard (2018). Aligning the Canadian Language Benchmarks (CLB) to the Common 
European Framework of Reference (CEFR). www.language.ca/wp-content/uploads/2019/01/ 
Aligning-the-CLB-and-CEFR.pdf. 
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handlingen eller bifogat intyg ska framgå att utbildningsspråket var 
engelska eller franska. 

Den som är mellan 18 och 54 år omfattas också av kravet på sam-
hällskunskapsprov och behöver besvara frågor om rättigheter och 
skyldigheter för kanadensare och om Kanadas historia, geografi, 
ekonomi, politiska ledning, lagar och symboler. Provet består av 
20 frågor av flervalsnatur, eller påståenden om rätt och fel. Provet 
ges på engelska eller franska och tar 30 minuter. Sökandens kun-
skaper i engelska eller franska bedöms inte under detta prov. Provet 
är som utgångpunkt skriftligt men om sökanden t.ex. har svårt att 
läsa och skriva på engelska eller franska kan denne få göra ett munt-
ligt prov. En sökande som t.ex. sitter i rullstol eller har behov av 
teckenspråkstolk, personlig assistent, blindhund, studiematerial i 
blindskrift eller extra stora bokstäver får kontakta anordnaren i 
förväg för hjälp med anpassningar och stöd. För att få godkänt krävs 
att sökanden har lämnat 15 rätta svar (dvs. 75 procent).  

Om sökanden inte klarar sitt första skriftliga prov men uppfyller 
de andra kraven för medborgarskap kommer denne att kallas till ett 
nytt prov. Om sökanden inte heller klarar det andra provet kommer 
sökanden att kallas till en utfrågning med en tjänsteman. En ut-
frågning varar mellan 30 och 90 minuter och kan äga rum ansikte 
mot ansikte eller via videokonferens. En utfrågning kan användas för 
att bedöma ett eller flera krav för medborgarskap t.ex. sökandens 
kunskaper om det kanadensiska samhället, men också dennes språk-
kunskaper. Om sökanden misslyckas med samhällskunskapsprovet 
tre gånger avslås ansökan. Sökanden har möjlighet att ansöka om med-
borgarskap igen efter detta. 

Samhällskunskapsprovet är baserat på den officiella studiehand-
boken för medborgarskap ”Discover Canada”. Studiehandboken om 
medborgarskap är gratis och finns i flera olika format såsom online, 
MP3, PDF, e-bok.  

Undantag från kravet på kunskaper 

Den som har fyllt 55 år behöver inte göra samhällskunskapsprovet, 
men måste gå på en intervju. Detsamma gäller för minderåriga mellan 
14 och 17 år som ansöker ensamma, dvs. att det inte finns någon 
förälder som ansöker om medborgarskap samtidigt som barnet. Dessa 
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barn behöver inte göra något prov, men ska som utgångspunkt gå på 
en intervju. Övriga minderåriga behöver inte göra samhällskun-
skapsprovet och behöver som huvudregel inte heller gå på intervju. 
För att en minderårig ska behöva gå på en intervju krävs att det finns 
specifika frågor att reda ut.  

5.5 Sammanfattning 

Som framgår ovan så förekommer språk- och samhällskunskapskrav 
i flera länder. Systemen i länderna skiljer sig dock åt, bl.a. vad gäller 
språknivå. I de europeiska länderna som presenteras ovan varierar 
kravet på språkkunskaper mellan GERS-nivå A1, A2, B1 och B2. 
Island, Norge och Nederländerna tillhör de länder som ställer lägst 
krav på språknivå för medborgarskap (A1–A2), medan Danmark 
och numera även Österrike ställer högst krav (B2). Däremellan 
ligger Finland, Island och Förenade kungariket i vilka kravet ligger 
på B1-nivå. Det är också värt att notera att Norge är det enda land 
som endast kräver muntliga språkkunskaper (tal). Samtliga andra 
nämnda länder i detta kapitel (däri inkluderat Kanada och USA) vill ha 
bevis för att de blivande medborgarna har språkkunskaper i samtliga 
förmågor och färdigheter (tala, höra, läsa och skriva). När det gäller 
nordiska medborgare som söker medborgarskap i Danmark eller 
Norge kan språkkunskaperna för svensk- och norsk-/dansktalande 
styrkas genom ingivande av intyg på avgångsbetyg från en svensk, 
norsk eller dansk grundskola. Svenska, norska och danska medborgare 
behöver således inte göra något språkprov om de har sådana betyg.  

När det gäller kostnaderna för språkproven så varierar de mellan 
300 och 2 550 kronor i de europeiska länderna. Uppgift om kostna-
derna för Kanada och USA har inte kunnat tas fram. 

Vad gäller krav på kunskap i samhällskunskap för förvärv av med-
borgarskap noteras att samtliga länder ovan utom Finland och Island 
ställer upp krav på kunskaper i samhällskunskap. Proven i samhälls-
kunskap ges på ”medborgarskapslandets” officiella språk och de 
baseras för samtliga länder på en bok eller annat officiellt studie- eller 
frågematerial som sökanden får läsa in sig på inför provet. Proven 
består i alla länderna av ett varierande antal flervalsfrågor, utom i USA 
där kunskaperna testas vid en intervju med en tjänsteman vid USCIS. 
Danmark och Österrike genomför proven på papper, medan Förenade 
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kungariket, Nederländerna och Norge genomför dem digitalt. I samt-
liga länder verkar det vara möjligt att göra om provet om man inte 
lyckas första gången, med undantag från Österrike där det verkar som 
att sökanden endast får fem försök på sig att klara provet. Det finns 
således både likheter och skillnader mellan länderna. 

Kostnaden för ett samhällskunskapsprov ligger från 280 kronor 
till strax över 2 000 kronor för de länder som utredningen kunnat få 
uppgifter om.  

När det gäller möjligheten att göra undantag från språkkravet 
noteras att de allra flesta länderna ställer krav på kunskaper för 
personer mellan 18 och 65 år. Kanada och USA skiljer sig något från 
övriga länder i och med att de har olika lättnader för personer över 
50, 55 eller 65 år. I Norge gäller kraven upp till 67 års ålder. Vidare 
kan noteras att det antingen inte alls ställs krav på kunskaper i språk 
och samhällskunskap för minderåriga och/eller barn i skolpliktig 
ålder, alternativt att de ombeds styrka sina kunskaper genom intyg 
från skolan (Danmark) eller genom en intervju (ensamsökande barn 
i åldern 14–17 år i Kanada). Genomgående kan också personer med 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar undantas från kraven, 
under förutsättning att det finns medicinska intyg som styrker detta. 
Att en person har en funktionsnedsättning innebär dock inte per 
automatik att sökanden inte behöver uppfylla kraven, utan en pröv-
ning synes göras i varje enskilt fall. I Danmark krävs dessutom intyg 
som styrker att sökanden nått så höga kunskaper som bedöms möj-
ligt för denne innan det är möjligt att beviljas undantag medan en 
sökande i Nederländerna, utöver läkarintyg, behöver ha intyg på att 
denne inte rimligen kan antas nå en integrationsexamen utifrån sina 
förutsättningar.  

Sammanfattningsvis finns således grundläggande likheter i det att 
det ställs krav på kunskaper i språk och samhällskunskap för förvärv 
av medborgarskap. Många länder genomför också digitala samhälls-
kunskapsprov bestående av flervalsfrågor och medger sökanden att 
göra om provet om denne inte klarar det. Men det finns också skill-
nader bl.a. vad gäller språknivå och kostnader för proven. 

För att åskådliggöra vissa likheter och olikheter i språk- och sam-
hällskunskapsdelarna i Europa finns en sammanställning i tabellen 
nedan. 
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Tabell 5.2 Jämförelse av språk- och samhällskunskapskriterier i Europa  

Kriterier/ 
Land 

DK FI IS NO UK NL AT 

 Språkkunskap       
Språkkrav: JA JA JA JA JA JA JA 

– läsa X X X – X X X 
– skriva X X X – X X X 
– tala X X X X X X X 
– höra X X X – X X X 

Provtyp Papper   Digitalt    
Provkostnad 2 050 kr 1 350 kr 1 850 kr 280–

2 080 kr 
varierar 2 310 kr i.u. 

För vem? 18–65 år 18–
65 år 

18–
65 år 

18–
67 år 

18–
65 år 

18–
65 år 

18–
65 år 

 Samhällskunskap       
Samhälls- 
kunskap 

JA NEJ NEJ JA JA JA JA 

Provspråk DK – – Nynorsk/ 
Bokmål 

EN NL DE 

Provtyp Papper – – Digitalt Digitalt Digitalt Papper 
Provkon- 
struktion 

Flerval – – Flerval Flerval Flerval Flerval 

Provkostnad 1 180 kr – – 280–
2 080 kr 

600 kr 440 kr i.u. 

Källa: Egen sammanställning av uppgifter som förekommer i detta kapitel. 
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6 Ett krav på kunskaper i 
svenska och grundläggande 
samhällskunskap för förvärv 
av svenskt medborgarskap 

I detta kapitel, som är det första av fyra sammanhängande kapitel, 
föreslås att kriterierna för svenskt medborgarskap i medborgar-
skapslagen ska kompletteras med ett krav på kunskaper i svenska och 
grundläggande samhällskunskap. 

I nästa kapitel, kapitel 7, föreslås kravet ska kunna uppfyllas genom 
godkänt resultat på ett särskilt framtaget prov i svenska och sam-
hällskunskap för svenskt medborgarskap (medborgarskapsprov). 
I kapitel 8 föreslås att kravet också kan uppfyllas genom att kun-
skaper i svenska och samhällskunskap visas på annat sätt. I kapitel 9 
finns förslag på regler om dispens från kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. Bestämmelserna föreslås i stora delar införas i 
lag för att skapa ett system som är robust på längre sikt och som 
förutsätter riksdagsbehandling för förändringar. 

6.1 Medborgarskapslagen ska kompletteras med 
krav på kunskaper i svenska och grundläggande 
samhällskunskap 

Förslag: Det ska införas ett krav på kunskaper i svenska och grund-
läggande samhällskunskap i lagen om svenskt medborgarskap. 
Även nivån på kravet och vilka färdigheter i svenska som ska 
prövas ska regleras i lagen om svenskt medborgarskap. 
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Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag till för-
fattningsändringar som innebär att det ska krävas ett godkänt prov i 
svenska och grundläggande samhällskunskap för förvärv av svenskt 
medborgarskap. Utredningen föreslår att det ska införas ett prov, 
men att kravet i lagen ska utformas som ett krav på kunskaper, som 
kan visas antingen genom ett särskilt prov eller på andra sätt. Andra 
sätt som bör godtas behandlas i kapitel 8. 

Utredningsdirektiven säger ingenting om kunskap i de svenska 
minoritetsspråken. Några överväganden om huruvida kunskaper i 
något av minoritetsspråken skulle kunna ligga till grund för svenskt 
medborgarskap har därför inte gjorts. Rent allmänt noteras dock att 
andra länder som har språkkrav för medborgarskap kräver språk-
kunskaper i landets officiella språk och att svenska är Sveriges officiella 
språk i internationella sammanhang samt huvudspråk i Sverige (se 4 och 
13 §§ språklagen [2009:600]).  

Enligt 8 kap. 2 § 1 regeringsformen ska föreskrifter som avser 
enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska 
förhållanden inbördes meddelas genom lag. Bestämmelser som rör 
medborgarskap och kriterier för förvärv av svenskt medborgarskap 
ska alltså meddelas genom lag och finns i dag i medborgarskapslagen. 
Mot den bakgrunden och med beaktande av att kunskaper i svenska 
och grundläggande samhällskunskap ska krävas för medborgarskaps-
förvärv finns det skäl att föra in de nya bestämmelserna om kun-
skapskrav för förvärv av medborgarskap och möjligheter till dispens 
i medborgarskapslagen. Det är viktigt att kraven för medborgarskap 
är varaktiga över tid och har ett brett parlamentariskt stöd. Kun-
skapsnivåerna bör därför inte kunna höjas eller sänkas utan stöd i 
riksdagen. Mot den bakgrunden anser utredningen att det är önsk-
värt att inte bara kravet på kunskap som sådant utan även nivån på 
kunskapen regleras i lag. 

Många europeiska länder som har krav på språkfärdighet för för-
värvande av medborgarskap använder sig av en referensram för språk 
som är utarbetad av Europarådet, kallad Gemensam europeisk referens-
ram för språk (GERS) som utgångspunkt för att beskriva den nivå 
på språkfärdighet som krävs (se avsnitt 7.4.1). Motsvarande modell 
framstår som lämplig också för svenskt vidkommande vid införande 
av ett krav på kunskap i svenska.  

Lämpligheten av att i lag hänvisa till den gemensamma europeiska 
referensramen för språk vars utveckling och förändring inte kan 
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påverkas av den svenska lagstiftaren kan visserligen ifrågasättas. I det 
sammanhanget kan dock anföras att GERS är ett stöd för alla som 
undervisar i språk och bedömer språkinlärning. Den används i 
arbetet med undervisning, kursplaner, läroplaner och examina i hela 
Europa.1 De svenska kurs- och ämnesplanerna i sfi, engelska, moderna 
språk och teckenspråk för hörande tar sin utgångspunkt i GERS. 
Även kursplanerna i ämnet modersmål som nationellt minoritetsspråk 
(andraspråk) med tillhörande kunskapskrav är till viss del knutna till 
GERS.2 Vidare är GERS ett etablerat system med utbredd använd-
ning inte bara i Sverige utan också i övriga Europa och utredningen 
bedömer därför att en hänvisning till GERS i lag trots allt får anses 
acceptabel.  

6.2 Kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap ska grundas på samhörighet  

Bedömning: Kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
ska grundas på samhörighet.  

 
Enligt kommittédirektiven är syftet med att införa ett krav på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap att stärka medborgarskapets 
status och att främja ett inkluderande samhälle. I 1 § medborgar-
skapslagen anges att medborgarskapet förenar alla medborgare och 
står för samhörighet med Sverige. Bestämmelsen är av symbolisk 
innebörd och bygger på uppfattningen att reglerna om förvärv och 
upphörande av svenskt medborgarskap speglar grundtanken att 
medborgarskapet utgår från samhörighet med Sverige. Enligt ut-
talanden i prop. 2013/14:143 s. 12 f. anses bestämmelserna i med-
borgarskapslagen nämligen ge uttryck för utgångspunkten att den 
som har tillräcklig samhörighet med Sverige bör vara, eller åtmin-
stone ha möjlighet att bli, svensk medborgare. Omvänt gäller att den 
som inte har sådan samhörighet i regel inte heller bör vara med-
borgare i landet. 

 
1 Statens skolverk (2020). Information om Gemensam europeisk referensram för språk. 
www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-
europeisk-referensram-for-sprak-gers [2020-10-01]. 
2 Statens skolverk (2020). Information om referensramen och de svenska kursplanerna. 
www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-
europeisk-referensram-for-sprak-gers#h-Referensramenochdesvenskakursplanerna [2020-10-01]. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers
http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers
http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers#h-Referensramenochdesvenskakursplanerna
http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers#h-Referensramenochdesvenskakursplanerna
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Begreppet samhörighet tar enligt samma propositionsuttalande 
sikte på konkreta och objektiva faktorer, t.ex. att en person bott i 
Sverige en längre tid eller att ett barn kan förväntas växa upp här i 
landet. Det är framför allt två omständigheter som uppges vara av 
stor betydelse när det gäller frågan om samhörighet och svenskt 
medborgarskap. Den första av dessa är att ett barn föds med en 
förälder som är svensk medborgare och den andra är en individs 
hemvist i Sverige. För personer som efter födelsen blir svenska med-
borgare genom anmälan eller efter ansökan är det oftast en förut-
sättning för förvärvet att individen har haft hemvist i landet en viss 
tid. Hemvistkravet uppges framför allt ge uttryck för tanken att en 
person för att kunna bli svensk medborgare ska känna till svenska 
förhållanden och vara en del av det svenska samhället. Individen 
anses då ha en sådan samhörighet med Sverige att han eller hon som 
huvudregel ska kunna bli svensk medborgare.  

Det uttalas i samma proposition att det även i övrigt finns en rad 
faktorer som i varierande grad kan tala för att individen har sam-
hörighet med Sverige och som är av betydelse i medborgarskaps-
ärenden, t.ex. vid frågan om en individ ska få dispens från det krav 
på hemvist som gäller för naturalisation. En sådan omständighet 
uppges vara att sökanden är gift eller sambo med en svensk med-
borgare. Också den omständigheten att en individ har nära kontakt 
med släkt och vänner i Sverige anses kunna tala för samhörighet med 
landet. För att stärka nya medborgares känsla av samhörighet med 
Sverige har bestämmelser om medborgarskapsceremonier införts 
(prop. 2013/14:143 s. 14–17). 

Den grundtanke om samhörighet som genomsyrar medborgar-
skapslagen i dag bör enligt utredningen också ligga till grund för ut-
formandet av det nya kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap som föreslås nedan. 

I 1 § sista meningen medborgarskapslagen framgår vidare att med-
borgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för folkstyrelsen. Kopplingen mellan med-
borgarskap och demokratiska rättigheter är en viktig faktor i diskus-
sionen av språkets betydelse för medborgarskap eftersom utövandet 
av demokratiska rättigheter förutsätter vissa språkkunskaper. Det-
samma gäller kunskaper om det svenska samhället.  

Språkets betydelse i medborgarskapssammanhang har tidigare be-
handlats i betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29). 
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Här uttalades bl.a. att språket kan ses som en nyckel till med-
borgarskapets förverkligande. Utredningen lyfte fram att det för den 
demokratiska processen som sådan är väsentligt att medborgarna i 
praktiken har möjlighet att delta i denna. Det påpekades även att 
nyhetsrapportering i medier och offentlig debatt om samhällsfrågor 
till övervägande del sker på svenska och att den som inte behärskar 
språket har betydligt sämre förutsättningar att inhämta kunskaper 
och ta ställning i relevanta frågor.3  

I betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54) som sammanfattar slutsatserna av arbetet i Migra-
tionskommittén, en parlamentariskt tillsatt kommitté, uttalas att 
betydelsen av kunskaper i svenska språket för en person som bor här 
i landet, och dennes möjligheter att få arbete och i övrigt integreras, 
inte får underskattas. Vidare uttrycks att det är centralt att kunna 
tala och skriva det svenska språket och att ha grundläggande kun-
skaper om det svenska samhället. Att ha kunskaper i svenska uppges 
vara väsentligt för att en person ska kunna förstå sina skyldigheter 
och rättigheter i samhället. En person som ska leva i Sverige anses 
behöva grundläggande kunskap om de lagar och principer som ligger 
till grund för det svenska samhällsskicket. Det nämns att dessa 
aspekter självklart gäller för både män och kvinnor, men att det kan 
vara av särskild betydelse för utrikesfödda kvinnors möjligheter att 
delta i det svenska samhället.4 

I nämnda betänkande föreslås att det införs olika krav för er-
hållande av permanent uppehållstillstånd, bl.a. krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. Trots att det i skrivande stund är 
ovisst om detta förslag kommer att leda till lagstiftning måste utred-
ningen förhålla sig till Migrationskommitténs förslag.  

Eftersom kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av medborgarskap ska grundas på samhörighet bör som 
utgångspunkt också gälla att det nya kravet ska vara så balanserat, 
rättvist och jämställt som möjligt så att det inte leder till exkludering 
och utestängande. 

 
3 Medborgarskapsutredningen (2013). Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29). Stockholm: 
Justitiedepartementet, s. 177 f. 
4 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet, 
s. 217. 
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6.3 Personkretsen som ska omfattas 
av kunskapskravet 

6.3.1 Vem ska omfattas av kunskapskravet? 

Förslag: Kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska 
gälla för den som har fyllt 16 men inte 67 år och  

• som önskar förvärva svenskt medborgarskap genom ansökan 
(naturalisation), eller  

• som önskar förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. 
 
Kravet på kunskaper ska vara uppfyllt vid beslutstillfället. 

 
Svenskt medborgarskap kan förvärvas automatiskt vid födseln, 
genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Bestämmelserna 
om förvärv av medborgarskap enligt 2 och 4 §§ medborgarskaps-
lagen reglerar när barn automatiskt förvärvar svenskt medborgar-
skap vid födsel eller genom adoption. I 3 § samma lag föreskrivs att 
ett hittebarn som anträffas i Sverige ska anses som svensk med-
borgare till dess något annat blir känt. Det är inte vare sig ända-
målsenligt, lämpligt eller rimligt att kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap ska gälla i dessa fall. Något kunskapskrav föreslås 
därför inte gälla vid barns förvärv av medborgarskap enligt 2–4 §§ 
medborgarskapslagen.  

Enligt 4 § medborgarskapslagen i dess ursprungliga lydelse kunde 
ett barn till en svensk man och en utländsk kvinna, som fötts före 
äktenskapet, bli svensk medborgare i samband med att föräldrarna 
ingick äktenskap, om barnet inte redan hade förvärvat medborgar-
skap enligt 1 §, om barnet var ogift och inte hade fyllt arton år. Den 
bestämmelsen upphävdes genom lagen (2014:481) om ändring i 
lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap som trädde i kraft den 
1 april 2015. I punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt 
medborgarskap anges att 4 § ska fortsätta gälla för barn som fötts 
före den 1 april 2015. Eftersom något kunskapskrav inte föreslås 
gälla vid barns förvärv av medborgarskap enligt 2–4 §§ medborgar-
skapslagen i dess nuvarande lydelse anser utredningen att kravet på 
kunskaper inte heller ska gälla när ett barn förvärvar medborgarskap 
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genom äktenskap enligt nämnda övergångsbestämmelse. Utgångs-
punkten är därför att kravet på kunskaper i svenska och samhällskun-
skap endast ska gälla vid anmälan och vid ansökan om naturalisation. 

Frågan är då om kravet ska omfatta alla som önskar förvärva 
svenskt medborgarskap genom anmälan eller naturalisation, oavsett 
ålder. Som framgår av kapitel 5 finns det åldersgränser för kunskaps-
krav i många andra länder. Eftersom det finns så många olika varian-
ter på hur den nedre åldersgränsen regleras är det svårt att göra några 
direkta jämförelser. I t.ex. Danmark finns det ett krav på kunskaper 
i danska och samhällskunskap från 12 år. Barn som har fyllt 12 år 
behöver dock inte genomföra det prov som finns framtaget i danska 
och samhällskunskap utan ska i stället styrka sina kunskaper genom 
Folkeskolans afgangsprove i 9 eller 10 klass. För den som inte fyllt 
12 år eller som inte har avlagt Folkeskolans afgangsprove krävs 
i stället ett intyg från skolan. I Norge finns det ett krav på att den 
som är mellan 18 och 67 år ska ha genomgått godkänd undervisning 
i norska på visst sätt. Det framgår dock att den som är över 12 år 
förutom hemvist på minst 2 år måste ha genomgått undervisning i 
norska och visa sina kunskaper i norska och samhällskunskap.  

Det säger sig självt att det inte är möjligt att ställa upp krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap på ett nyfött eller mycket 
litet barn. För de flesta barn gäller skolplikt. I Sverige gäller enligt 
7 kap. 2 § skollagen (2010:800) skolplikt för alla barn som är bosatta 
i Sverige enligt den definition av ”bosatta” som finns i lagen. Skol-
plikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars 
förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att 
barnet ska gå i skolan. Barn som är bosatta i Sverige som inte har 
skolplikt har i vissa fall ändå rätt till utbildning på samma sätt som 
skolpliktiga barn. Enligt 7 kap. 10 § skollagen inträder skolplikten 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns 
särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höst-
terminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Enligt 7 kap. 12 § 
skollagen upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det 
tionde året eller, om eleven går i specialskolan, det elfte året efter det 
att eleven börjat fullgöra skolplikten. Skolplikten kan dock upphöra 
både senare, som senast när eleven fyller 18 år, och tidigare enligt 
7 kap. 13 och 14 §§ skollagen.  

En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har enligt 
7 kap. 15 § skollagen rätt att slutföra den högsta årskursen, även om 
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skolplikten upphör dessförinnan. En elev i grundskolan, grundsär-
skolan eller specialskolan (som ges till årskurs 10) har också rätt att 
efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytter-
ligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som 
minst ska uppnås för respektive skolform. En elev i specialskolan 
kan få genomgå ytterligare utbildning i specialskolan till och med 
vårterminen det kalenderår eleven fyller 21 år under vissa förut-
sättningar. 

I regel omfattas således barn i åldrarna 6 till 15 eller 16 år av skol-
plikt eller de har åtminstone rätt till utbildning som skolpliktiga 
barn. Dessa barn får således undervisning i såväl svenska som sam-
hällskunskap och kan förväntas ha eller få relativt goda kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. För barn i det nämnda åldersspannet 
anser utredningen att det inte är lämpligt att ställa krav på att barnet 
ska visa upp betyg eller intyg eller genomgå ett prov för att styrka 
sina kunskaper i svenska och samhällskunskap. Mot den bakgrunden 
skulle en nedre åldersgräns för den som fyllt 15 eller 16 år framstå 
som rimlig. Det som skulle tala för att sätta gränsen vid de som fyllt 
15 år är att utredningen, som en del i det fortsatta utredningsupp-
draget, ska ta ställning till införandet av vandelsprövning som krav för 
anmälan av medborgarskap och att åldern för straffbarhet enligt 1 kap. 
6 § brottsbalken är 15 år, dvs. en person som har begått ett brott kan 
från och med 15 års ålder dömas till straffrättsliga påföljder.  

Som framkommit tidigare föreslår Migrationskommittén i sitt 
betänkande (SOU 2020:54) att det ska införas ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för förvärvande av permanent uppe-
hållstillstånd. Enligt betänkandet ska det kravet inte gälla för barn. 
Enligt 1 § lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter definieras ett barn som alla som inte fyllt 18 år. 
Några närmare resonemang om grunden för den föreslagna åldern 
förs inte i betänkandet.  

Fördelarna enligt utredningen med att sätta den nedre ålders-
gränsen vid den som fyllt 18 år är att det skulle medföra färre lagtek-
niska svårigheter, att det skulle överensstämma med Migrationskom-
mitténs förslag om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för permanent uppehållstillstånd och att ett barn som kanske enda 
familjemedlem inte skulle riskera att bli ensam i familjen om att inte 
bli svensk medborgare på grund av att barnet inte klarar det upp-
ställda kravet.  
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Utredningen anser dock att det utifrån syftet med kravet inte är 
motiverat att sätta den nedre gränsen vid den som fyllt 18 år. Migra-
tionskommitténs förslag i den delen är inte närmare underbyggt och 
risken för att ett barn över 15–16 år, som kanske enda familje-
medlem, inte skulle klara det ställda kravet får anses som marginell. 
I sammanhanget bör framhållas att kravet på kunskaper föreslås kunna 
uppfyllas antingen genom ett särskilt framtaget prov eller på annat sätt, 
t.ex. genom godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk 
respektive godkänt betyg i samhällskunskap från grundskolans års-
kurs 9 eller motsvarande skolform, eller godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk respektive samhällskunskap från en kurs i 
gymnasieskolan eller motsvarande skolform (se kapitlen 7 och 8). 
Utredningen anser således att det finns goda möjligheter och alter-
nativa sätt att visa kunskaper i svenska och samhällskunskap och att 
de unga som möjligtvis kommer i kläm på sikt kommer att kunna 
uppfylla kravet. 

Även om det är eftersträvansvärt att inte ha för många olika ålders-
gränser i en och samma lagstiftningsprodukt anser utredningen att 
straffbarhetsåldern 15 år, oavsett vad utredningen kommer fram till i 
sitt framtida betänkande angående införande av vandelsprövning i 
anmälningsärenden, inte framstår som en naturlig utgångspunkt vid 
frågan om vilken nedre åldersgräns som ska gälla ifråga om ett krav 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap. 

Sammantaget anser utredningen med hänsyn till att de flesta är 
15 eller 16 år när de går ut nionde klass att det mest rimliga är att 
sätta den nedre åldersgränsen för kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för den som har fyllt 16 år.  

Vad gäller frågan om det ska finnas en övre åldersgräns för när 
man inte längre ska behöva visa sina kunskaper kan det framhållas 
att det inte finns något som rättsligt reglerar nödvändigheten av en 
övre gräns. Självklart är det viktigt även för äldre att förstå såväl det 
svenska språket som hur samhället fungerar och att kunna förstå och 
kommunicera med sin omgivning. De flesta andra länder har dock en 
övre gräns och forskning ger också stöd för att det blir svårare att lära 
sig språk med stigande ålder och om man invandrar i högre ålder.5 
Utredningen föreslår därför att utgångspunkten bör vara att kravet 

 
5 Se t.ex. kraven i Danmark och Finland i kapitel 5 och Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran 
Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizenship: selection effects of restrictive natura-
lisation rules. Journal of Ethnic and Integration Studies, s. 3 och 11 f. 
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på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska gälla för den som 
är i arbetsför ålder. Att man är arbetsför kan kopplas till pensions-
åldern.  

Rent allmänt finns i dag ingen exakt fastställd tidpunkt för när 
pensionen infaller, även om 65 år ofta betraktas som ett riktmärke 
och det är då rätten till bl.a. garantipension och bostadstillägg in-
träder. Lägsta ålder för att ta ut pension är sedan den 1 januari 2020 
62 år. Samtidigt medger bestämmelserna i 32 a § lagen (1982:80) om 
anställningsskydd att en arbetstagare kvarstår i anställning till 68 år.6 
I syfte att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner har begreppet 
riktålder införts i socialförsäkringsbalken.7 Riktålderns främsta syfte 
är att ersätta dagens 65-årsnorm med en pensionsålder som tar hän-
syn till den ökande livslängden.8 Enligt förordningen (2019:780) om 
riktålder för pension för år 2026 kommer riktåldern att vara 67 år 
fr.o.m. år 2026. Ett alternativ för att slippa ändra medborgarskaps-
lagen om riktåldern förändras skulle vara att knyta kravet på kun-
skaper till riktåldern i stället för en fastlagd ålder. Utredningen 
förutser att en hänvisning i sådana fall skulle behöva göras dels till 
socialförsäkringsbalken för att klargöra att det är begreppet som 
används där som avses, dels till den förordning i vilken det framgår 
vilken ålder som utgör riktålder för en viss tid. Den lösningen fram-
står som mindre önskvärd ur lagtekniskt perspektiv. En lagtext for-
mulerad på ett sådant sätt blir också svårare för den enskilde att 
förstå jämfört med att skriva ut en viss ålder. Det faktum att rikt-
åldern kan komma att ändras är i sig inte något avgörande skäl för 
att låta bli att skriva ut en viss ålder eftersom utredningen, som sagts 
ovan, endast föreslår att det är åldern för arbetsföra som ska vara 
utgångspunkten för den övre åldersgränsen.  

Vid en samlad bedömning föreslår utredningen att den övre 
gränsen för kunskapskravet anpassas till den för år 2026 beslutade 
riktåldern för pensionsuttag, dvs. 67 år.  

 
6 Från och med den 1 januari 2023 kommer en arbetstagare ha rätt att kvarstå i anställning till 
69 års ålder (32 a § lagen [2019:529] om ändring i lagen [1982:80] om anställningsskydd). 
7 Jfr prop. 2018/19:133 s. 18 f., 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialförsäkringsbalken och Pensions-
myndigheten (2019). Information om att pensionsåldern och grundskyddet höjs.  
www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/pensionsaldern-och-grundskyddet-
hojs [2020-11-04]. 
8 Även justeringarna av lägsta ålder för pensionsuttag och höjd LAS-ålder hänger samman med 
de förändringar som gjorts och görs av pensionssystemet (jfr Höjda åldersgränser i pensions-
systemet och i andra trygghetssystem, Ds 2019:2 och se prop. 2018/19:133). 
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När det gäller frågan om vilken tidpunkt i processen som ska vara 
bestämmande för det åldersspann som föreslås konstaterar utred-
ningen att en bärande princip inom många förvaltningsrättsområden 
är att det är förutsättningarna vid tidpunkten för beslutet som är av-
görande. Motsvarande gäller vid t.ex. ansökan om naturalisation 
(se t.ex. MIG 2007:28, MIG 2008:5 och MIG 2013:22) och inom ut-
länningsrätten. Vid förvärv av medborgarskap genom anmälan gäller 
däremot att villkoren för förvärv ska vara uppfyllda vid den tidpunkt 
då anmälan görs (se t.ex. MIG 2014:23). En fördel med att upprätt-
hålla denna princip även ifråga om kravet på kunskaper är att den 
som inte fyllt 16 år vid tidpunkten för anmälan inte omfattas av 
kravet trots att personen vid tidpunkten för beslutet har fyllt 16 år. 
En annan fördel är att ett sådant synsätt stämmer överens med det 
synsätt som gäller generellt vid förvärv av medborgarskap genom 
anmälan. Mot en sådan ordning talar dock att ett sådant synsätt inte 
stämmer överens med den princip som följs inom många andra för-
valtningsrättsliga områden och som tillämpas i bl.a. naturalisations-
ärenden. Utredningen har vidare fått i uppdrag att i slutbetänkandet 
utreda om inte tidpunkten för förvärv av medborgarskap genom 
anmälan bör justeras, vilket skulle kunna innebära att den nuvarande 
ordningen om när villkoren för förvärv genom anmälan ska vara 
uppfyllda ändras. Mot den bakgrunden anser utredningen att det är 
åldern vid tidpunkten för beslutet som ska vara avgörande. Det är 
för övrigt samma princip som förespråkas i Migrationskommittén 
betänkande (SOU 2020:54) gällande ålder och krav på kunskaper för 
förvärvande av permanent uppehållstillstånd. Konsekvensen av detta 
är att en sökande som inte fyllt 16 år vid tidpunkten för anmälan eller 
ansökan om medborgarskap men som, på grund av t.ex. lång hand-
läggningstid, hunnit fylla 16 år vid beslutstillfället kommer att behöva 
komplettera sin anmälan eller ansökan med betyg eller intyg på sina 
kunskaper eller göra det särskilt framtagna provet. Denna mindre 
önskvärda konsekvens, vilket även riskerar att förlänga och ineffek-
tivisera handläggningsprocessen bedöms som olycklig men för när-
varande oundviklig.   



Ett krav på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för förvärv av … SOU 2021:2 

162 

6.3.2 Vem ska inte omfattas av kunskapskravet?  

Förslag: Kravet på kunskaper ska inte omfatta 

• statslösa födda i Sverige under 21 år, 

• medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge som önskar 
förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 18 
eller 19 § medborgarskapslagen, eller 

• barn födda utomlands till fader som är svensk medborgare som 
enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
till lagen (2014:481) om ändring i lagen om svenskt medborgar-
skap önskar förvärva medborgarskap genom anmälan enligt 5 §. 

Statslösa födda i Sverige under 21 år 

Av ingressen till Förenta Nationernas konvention angående stats-
lösa personers rättsliga ställning (SÖ 1965:54) framgår bl.a. att 
konventionens syfte och ändamål är att statslösa personer ska ha 
möjligheten att utöva sina mänskliga rättigheter samt ha rätt till ett 
medborgarskap. Konventionen effektuerar artikel 15 i FN:s all-
männa förklaring om de mänskliga rättigheterna enligt vilken var 
och en har rätt till en nationalitet och ingen godtyckligt får fråntas 
sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.  

I artikel 32 i konventionen anges att en fördragsslutande stat så 
mycket som möjligt ska underlätta statslösa personers införlivande 
med samhället och deras naturalisation. Särskilt ska en fördrags-
slutande stat bemöda sig om att påskynda naturalisationsförfarandet 
och att så mycket som möjligt nedbringa avgifterna och kostnaderna 
för detta. Liknande skrivningar finns i Europeiska konventionen om 
medborgarskap (SÖ 2001:20) där det bl.a. anges att varje konven-
tionsstat i sin nationella lagstiftning ska underlätta förvärv av med-
borgarskap i staten för statslösa (artikel 6.4 g).  

I enlighet med ovanstående är undvikande av statslöshet en 
viktig utgångspunkt för svensk lagstiftning och praxis på med-
borgarskapsområdet. Detta gäller i synnerhet för barn. I artikel 7 
i lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter föreskrivs att varje barn ska ha rätt att förvärva ett med-
borgarskap. Artikeln har följande lydelse:  
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1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt 
från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och, så 
långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli 
omvårdat av dem.  

2. Konventionsstaterna skall säkerställa genomförandet av dessa rättig-
heter i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina åtaganden enligt 
tillämpliga internationella instrument på detta område, särskilt i de fall 
då barnet annars skulle vara statslöst. 

I artikel 6.2 i Europeiska konventionen om medborgarskap före-
skrivs vidare att varje konventionsstat i sin nationella lagstiftning ska 
föreskriva att medborgarskap ska förvärvas av barn som föds inom 
dess territorium och som vid födseln inte förvärvar något annat 
medborgarskap. Sådant medborgarskap ska beviljas antingen auto-
matiskt (ex lege) vid födseln eller därefter, för barn som förblivit 
statslösa, efter ansökan till behörig myndighet av eller för barnet i 
fråga på det sätt som föreskrivs i konventionsstatens nationella lag-
stiftning. En sådan ansökan får enligt konventionen göras beroende 
av legal och varaktigt hemvist i konventionsstaten under en tid av 
högst fem år omedelbart innan ansökan gjordes. 

Enligt artikel 6.2 ska alltså ett barn som är fött i Sverige, och som 
vid födseln varken förvärvat något svenskt eller något annat med-
borgarskap, ha rätt att ansöka om medborgarskap. Det är dock 
konventionsstaten som föreskriver hur det ska göras och en sådan 
ansökan får göras beroende av legal och varaktigt hemvist.  

Mot bakgrund av konventionens syfte och utformningen av 
artikel 6.2 anser utredningen att införande av ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för de personer som avses i bestäm-
melsen skulle strida mot Sveriges konventionsåtaganden. Till detta 
kommer att undvikande av statslöshet är en av de grundprinciper 
som det svenska medborgarskapet bygger på (prop. 1999/2000:147 
s. 15 f.) Mot den bakgrunden ska barn som är födda i Sverige och 
sedan födseln är statslösa inte omfattas av kravet på kunskaper. 

Artikel 1 i Förenta Nationernas konvention om begränsning av 
statslöshet (SÖ 1969:12) har motsvarande bestämmelser men den är 
inte begränsad till barn. Enligt artikel 1.1 ska en fördragsslutande 
stat bevilja en på dess territorium född person medborgarskap om 
denne annars skulle bli statslös. Medborgarskap ska beviljas enligt 
bestämmelse i lag, genom födsel eller efter ansökan. Det framgår att 
ansökan ska kunna göras av sökanden själv eller på dennes vägnar 
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enligt vad som föreskrivs i nationell lag. Enligt artikel 1.2 a) i samma 
konvention får den fördragsslutande parten vid annat förvärv av 
medborgarskap än genom födseln föreskriva att ansökan ska göras 
under en viss tid som bestäms av den fördragsslutande parten men 
som inte får börja senare än vid 18 års ålder och inte upphöra tidigare 
än vid en ålder av 21 år. Även om bestämmelserna i 8 § medborgar-
skapslagen inte tillkommit för detta syfte och därmed inte direkt 
speglar konventionens krav ger den icke desto mindre personer som 
fyllt 18 men inte 21 år möjligheten att under angivna förhållanden 
förvärva medborgarskap genom anmälan. Mot den bakgrunden anser 
utredningen att det inte kan anses förenligt med Förenta Nationernas 
konvention om begränsning av statslöshet att statslösa personer 
födda i Sverige som ännu inte fyllt 21 år omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap. Därför föreslås kravet inte 
inkludera dessa personer. 

När det gäller barn som inte är födda i Sverige och som är stats-
lösa finns inte samma tydliga konventionsrättsliga skydd som för 
dem som är statslösa och födda här i landet. Som redan framgått 
ovan finns det dock uttalanden i t.ex. Förenta Nationernas kon-
vention angående statslösa personers rättsliga ställning om att en 
fördragsslutande stat så mycket som möjligt ska underlätta statslösa 
personers införlivande med samhället och deras naturalisation. 
I artikel 6.4 f) Europeiska konventionen om medborgarskap stadgas 
vidare uttryckligen att varje konventionsstat i sin nationella lagstift-
ning ska underlätta förvärv av medborgarskap för bl.a. personer som 
har legal och varaktigt hemvist inom statens territorium som börjat 
före 18 års ålder. Det kan därför övervägas om även barn som inte är 
födda i Sverige och som är statslösa skulle slippa omfattas av kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. Fram till den 31 december 
2015 fanns det 4 962 statslösa barn med uppehållstillstånd i Sverige 
som var födda utomlands.9 Mot bakgrund av syftet med kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap och med beaktande av 
utredningens förslag att kravet inte ska omfatta några barn under 
16 år anser dock utredningen att denna kategori trots allt bör om-
fattas av kravet.  

 
9 UNHCR (2016). Mapping Statelessness in Sweden. www.refworld.org/pdfid/58526c577.pdf 
[2020-10-09]. Med statslösa barn avses både statslösa barn och barn med okänt medborgar-
skap. 
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Enligt artikel 6.4 g) i Europeiska konventionen om medborgar-
skap ska varje konventionsstat i sin nationella lagstiftning även 
underlätta förvärv av medborgarskap för bl.a. statslösa och personer 
som erkänts som flyktingar och som har legalt och varaktigt hemvist 
i staten. Utredningen har därför övervägt om kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap inte ska gälla för statslösa i allmänhet 
eller för personer som erkänts som flyktingar och som har legal och 
varaktigt hemvist här. Fram till den 31 december 2015 fanns det 
17 339 statslösa vuxna med uppehållstillstånd i Sverige som var födda 
utomlands.10 Under åren 2017–2019 inkom till Migrationsverket 
totalt 14 215 ärenden om medborgarskap från statslösa personer, dvs. 
både sådana som var födda i Sverige och utomlands och såväl vuxna 
som barn.11 År 2015 fanns det 169 520 personer med uppehållstill-
stånd som skyddsbehövande i Sverige, dvs. inte bara personer som 
erkänts som flyktingar utan även andra skyddsbehövande.12  

För dessa grupper gör sig inte samma argument gällande som för 
statslösa barn som är födda i Sverige. Även om Sverige har åtagit sig 
att underlätta för statslösa och personer som erkänts som flyktingar, 
och som har legal och varaktigt hemvist i staten, att erhålla med-
borgarskap, vilket också skett på olika sätt, t.ex. genom lägre krav på 
hemvisttid för statslösa, måste syftet med införandet av kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap, dvs. att främja ett inklu-
derande samhälle, också beaktas. För den som på grund av särskilda 
skäl inte rimligen kan förväntas uppfylla kravet på svenska och sam-
hällskunskap finns möjlighet att begära dispens i samband med in-
givandet av ansökan eller anmälan om medborgarskap (se kapitel 9). 
Dock föreslås som framgår närmare av avsnitt 12.2 att statslösa som är 
flyktingar, med hänvisning till vad som stadgas i Förenta Nationernas 
konvention angående statslösa personers rättsliga ställning och Euro-
peiska konventionen om medborgarskap, på motsvarande sätt som för 
anmälan och ansökan om förvärv av medborgarskap, ska slippa den av-
gift som föreslås tas ut för avläggande av det särskilt framtagna provet 
i svenska och samhällskunskap. I Förenta Nationernas konvention 
angående statslösa personers rättsliga ställning sägs att de fördrags-
slutande parterna särskilt ska bemöda sig om att påskynda naturali-
sationsförfarandet och att så mycket som möjligt nedbringa avgifterna 

 
10 Ibid. Med statslös avses både statslösa och personer med okänt medborgarskap. 
11 Statistik från Migrationsverket. 
12 DELMI. Migration i siffror. www.delmi.se/migration-i-siffror#!/flyktingar-efter-mottagar-
land-1991-2013 [2020-10-09]. 
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och kostnaderna för detta. Liknande skrivningar finns i Europeiska 
konventionen om medborgarskap. 

Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge som önskar 
förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan 

I 1962 års Helsingforsavtal, som är en samarbetsöverenskommelse 
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och som utgör 
grunden för det nordiska samarbetet, framgår att länderna förbinder 
sig att vid utformningen av lagar och andra rättsregler behandla med-
borgare i de övriga länderna lika med landets egna medborgare och att 
de fördragsslutande parterna ska underlätta för medborgare i ett 
nordiskt land att förvärva medborgarskap i annat nordiskt land. 
Genom ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige om genomförande av vissa bestämmelser om medborgar-
skap (SÖ 2004:30), och som därefter ersatts av ett nyare avtal 
(SÖ 2012:6) som trädde i kraft den 5 september 2012, har de nordiska 
länderna vidare förbundit sig att förhålla sig till avtalets bestäm-
melser. I artikel 5 i det senare avtalet uttalas t.ex. att den som är med-
borgare i en avtalsstat kan förvärva medborgarskap i en annan avtals-
stat genom att skriftligen anmäla sin önskan härom till den myndig-
het denna stat bestämmer, om han eller hon 1) har fyllt 18 år, 
2) sedan sju år har hemvist i avtalsstaten, och 3) inte under denna tid 
har dömts till fängelse eller annan påföljd som enligt lagen i denna 
stat i detta hänseende är likställd med frihetsstraff. 

Införandet av ett krav på godkänt prov för nordiska medborgare 
som vill förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan skulle 
innebära ett hinder för nordiska medborgare att bli medborgare, i 
Sverige i strid med såväl den anda i vilket Helsingforsavtalet är skrivet 
som 2012 års avtal mellan de nordiska länderna. En genomgång av den 
danska, finländska, isländska och norska medborgarskapslagstift-
ningen visar också att dessa länder har säkerställt att deras språk- 
respektive kunskapskrav inte gäller svenska medborgare som vill för-
värva medborgarskap i något av länderna genom anmälan. Medborgare 
i Danmark, Finland, Island och Norge föreslås mot denna bakgrund 
inte omfattas av kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
när de förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 18 
eller 19 § medborgarskapslagen. När nordiska medborgare anmäler på 
annat sätt eller ansöker om naturalisation föreslås kravet dock gälla. 
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Barn födda utomlands till far som är svensk medborgare 

Enligt 2 § medborgarskapslagen, i den lydelse som trädde i kraft den 
1 april 2015, förvärvar barn till svenska medborgare svenskt med-
borgarskap vid födseln oavsett om barnet föds i Sverige eller någon 
annanstans. Enligt samma bestämmelses lydelse före den 1 april 2015 
förvärvade barn, vars mor var svensk medborgare vid barnets födelse, 
alltid svenskt medborgarskap vid födseln. I den situationen att det 
var fadern, men inte modern, som var svensk medborgare, blev barnet 
svensk medborgare vid födseln endast om barnet föddes i Sverige 
eller om modern och fadern var gifta med varandra. Enligt 5 § med-
borgarskapslagen i dess ursprungliga lydelse fanns en möjlighet för 
ett barn till en far som var svensk medborgare att under vissa för-
hållanden förvärva medborgarskap. I bestämmelsen föreskrevs att:  

Ett barn, som har fötts utomlands och som inte har förvärvat svenskt 
medborgarskap enligt 1 eller 4 § men vars far sedan barnets födelse är 
svensk medborgare, förvärvar svenskt medborgarskap genom att fadern 
anmäler önskemål om det innan barnet har fyllt arton år.  

Om barnet har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap, krävs för 
förvärv av svenskt medborgarskap att barnet samtycker därtill. Sådant 
samtycke behövs dock inte om barnet är varaktigt förhindrat att lämna 
samtycke på grund av en psykisk störning eller på grund av något annat 
liknande förhållande.  

Barnets vårdnadshavare skall samtycka till förvärvet av svenskt med-
borgarskap. 

Enligt 4 § medborgarskapslagen i dess ursprungliga lydelse förvärvade 
ett barn i vissa fall svenskt medborgarskap genom föräldrarnas äkten-
skap (se avsnitt 6.3.1). Både 4 och 5 §§ medborgarskapslagen i dess 
ursprungliga lydelser upphävdes genom lagen (2014:481) om ändring 
i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. 

Enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap ska de upphävda 4 och 5 §§ fortfarande gälla för barn 
som fötts före den 1 april 2015. Eftersom det föreslagna kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås gälla endast vid 
anmälan och ansökan om naturalisation berörs inte tillämpningen av 
övergångsbestämmelsen gällande 4 § (se avsnitt 6.3.1). Däremot borde 
tillämpningen av övergångsbestämmelserna gällande 5 § beröras som 
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en konsekvens av vilka kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap föreslås omfatta. Ett barn som fyllt 16 år borde alltså, om 
förslaget ska vara konsekvent, omfattas av kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. Enligt statistik från Migrationsverket 
har det under åren 2016–2020 inkommit 82 ärenden om anmälan om 
förvärv av medborgarskap enligt övergångsbestämmelserna gällande 
5 § som avser barn i åldrarna 16–17 år. 

I artikel 6.1 a) i den Europeiska konventionen om medborgar-
skap medges att undantag görs från huvudregeln att ett barn, som 
åtminstone har en förälder som är medborgare i en viss stat, auto-
matiskt ska förvärva den statens medborgarskap, om barnet är fött 
utomlands. Om undantag görs gäller emellertid enligt artikel 6.4 b) 
i samma konvention att förvärv av medborgarskap för dessa barn ska 
underlättas på annat sätt. Som exempel på sådana åtgärder anges i kon-
ventionens förklarande text en sänkning av kravet på hemvisttid, 
mindre stränga språkkrav, förenklad procedur samt lägre avgifter. Mot 
bakgrund av vad som sägs i konventionen respektive bevekelsegrun-
derna för varför 5 § upphävdes (se prop. 2013/14:143, s. 17–19) anser 
utredningen att det inte är lämpligt att barn som förvärvar medborgar-
skap genom anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om 
svenskt medborgarskap ska omfattas av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. Mot den bakgrunden föreslås att något krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap inte införs för denna grupp. 
Mot bakgrund av den lagtekniska lösning som utredningen valt för att 
införa kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap behöver 
inga särskilda åtgärder vidtas för att åstadkomma detta resultat.    
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6.4 Konsekvenser och följdändringar kopplade till 
den personkrets som ska omfattas av kravet 

6.4.1 Ogifta barn som avses i 10 och 13 §§ 
medborgarskapslagen  

Förslag: Ogifta barn som avses i 10 och 13 §§ lagen om svenskt 
medborgarskap ska omfattas av kravet på kunskaper om de har 
fyllt 16 år. Kravet på kunskaper i 10 § ska dock inte gälla för barn 
till nordiska medborgare som förvärvar medborgarskap enligt 
18 eller 19 § lagen om svenskt medborgarskap. 

 
I 10 § medborgarskapslagen anges:  

Om en utlänning blir svensk medborgare enligt 6, 7, 8 eller 9 §, förvärvar 
även hans eller hennes ogifta barn som har hemvist här i landet och inte 
har fyllt arton år svenskt medborgarskap om utlänningen 

1. ensam har vårdnaden om barnet, eller  

2. har vårdnaden gemensamt med den andra föräldern och han eller hon 
är svensk medborgare. 

Blir föräldrarna till ett ogift barn som har hemvist här i landet och som 
inte har fyllt arton år samtidigt svenska medborgare enligt 6, 7, 8 eller 
9 §, förvärvar även barnet svenskt medborgarskap om han eller hon står 
under bådas vårdnad.  

Enligt 13 § medborgarskapslagen ska det i ett beslut om naturali-
sation bestämmas om även sökandens ogifta barn som är under 18 år 
ska förvärva medborgarskap. En konsekvens av förslagen om vilka 
som ska omfattas respektive inte ska omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap är således 
att även ogifta barn som avses i 10 och 13 §§ medborgarskapslagen 
träffas av kravet på kunskap om de har fyllt 16 år. Det innebär att 
ogifta barn, som avses i dessa bestämmelser, måste visa att de upp-
fyller kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap innan de 
kan förvärva medborgarskap enligt nämnda bestämmelser. Utred-
ningen föreslår därför att bestämmelser om att det ska krävas kun-
skaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av medborgarskap 
ska föras in i 10 och 13 §§ medborgarskapslagen. Vid en prövning 
enligt 10 § medborgarskapslagen får det till följd att det införs en 
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prövning i en situation där ett barn under där givna förutsättningar 
annars automatiskt skulle ha förvärvat medborgarskap. Utredningen 
inser att detta möjligen framstår som främmande, men den typen av 
förvärv som 10 § avser är inte ett sådant automatiskt förvärvande 
som avses enligt 2–4 §§ medborgarskapslagen och som föreslås falla 
helt utanför den personkrets som ska omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap. I dessa fall handlar det om att 
någon annan gjort en anmälan om förvärv av medborgarskap. Mot 
den bakgrunden skulle det inte stämma överens med den logik som 
förslaget vilar på i övrigt att låta de barn som avses i 10 § undantas 
från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap i den mån 
de fyllt 16 år. Den omständigheten att det införs ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap i 10 § – som i sig förutsätter en mer 
komplex prövning än vad som vanligen är fallet i anmälningsärenden, 
som ju i regel anses vara en förenklad ärendeform för ansökan om 
medborgarskap – är en effekt av att kravet föreslås gälla generellt i 
såväl anmälningsärenden som vid naturalisation. På så sätt skiljer sig 
inte förutsättningarna vid prövningen enligt 10 § från de som gäller 
andra anmälningsärenden enligt 7–9 §§ medborgarskapslagen. 

När det gäller 13 § medborgarskapslagen, som hittills inte inne-
hållit några uttryckliga krav för de barn som bestämmelsen avser, 
inser utredningen att det också där möjligen framstår som apart att 
nu föra in ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap i 
bestämmelsen. Av praxis framgår emellertid, att det sedan lång tid, 
trots avsaknaden av uttryckliga krav i bestämmelsen, har ställts krav 
på t.ex. hederligt levnadssätt, för att barn fyllda 15 år ska omfattas av 
förälderns förvärv av medborgarskap.13 Således finns det redan de 
facto krav som måste beaktas vid tillämpningen av 13 § medborgar-
skapslagen. Även om en kodifiering av praxis och en fullständig om-
arbetning av bestämmelsen sannolikt hade inneburit att utform-
ningen av bestämmelsen framstått som mindre anmärkningsvärd, 
ligger det utanför utredningens uppdrag att kodifiera krav som lagts 
fast genom praxis. Det möjligen mindre lyckade resultatet av formu-
leringen i 13 § medborgarskapslagen ligger därför utanför utred-
ningens kontroll. 

Av 18 och 19 §§ medborgarskapslagen, som gäller nordiska med-
borgares förvärv av medborgarskap genom anmälan, framgår att 10 § 

 
13 Se kommentaren till 13 § och den praxis från Utlänningsnämnden som det hänvisas till i Sandesjö 
& Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentarer. 4:e uppl. Stockholm: Norstedts förlag. 
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medborgarskapslagen tillämpas även i fråga om dessa medborgares 
barn. Eftersom nordiska medborgare som vill förvärva medborgar-
skap genom anmälan av avtalsskäl inte föreslås omfattas av kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap anser utredningen att inte 
heller deras barn bör omfattas av ett sådant krav. Eftersom 10 § med-
borgarskapslagen föreslås innehålla ett krav på kunskaper för med-
borgarskapsförvärv, och då 18 och 19 §§ medborgarskapslagen inne-
håller hänvisningar till den bestämmelsen, krävs att det i 18 och 19 §§ 
klargörs att kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap i 10 § 
inte gäller för de nordiska medborgarnas barn. Utredningen föreslår 
därför att det i 18 och 19 §§ medborgarskapslagen tas in en skrivning 
om att endast 10 § första och andra styckena ska tillämpas när nordiska 
medborgares barn ska förvärva svenskt medborgarskap.  

6.4.2 De som vill återfå svenskt medborgarskap  

Förslag: Den som vill återfå svenskt medborgarskap liksom den 
som är gift eller sambo med en svensk medborgare ska omfattas 
av kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap.  

 
Enligt 9 § medborgarskapslagen kan den som har fyllt 18 år och har 
förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap återfå det 
genom anmälan om kraven på permanent uppehållstillstånd och 
hemvisttid i landet är uppfyllda. Förslaget och resonemangen om 
vilka som ska omfattas av kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap innebär, i förhållande till den nu nämnda bestäm-
melsen, att den som tidigare varit svensk medborgare och anmäler 
att den åter vill bli det också träffas av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. För att detta ska få genomslag i 9 § medborgar-
skapslagen behöver det emellertid uttryckligen anges i bestämmelsen 
i fråga. Det föreslås därför att det i 9 § medborgarskapslagen i en ny 
fjärde punkt föreskrivs att som krav för att återfå ett svenskt med-
borgarskap genom anmälan ska krävas att personen i fråga har visat 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. Kunskaperna ska i enlig-
het med resonemanget i avsnitt 6.3.1 visas vid beslutstillfället.  

Vad som nu sagts om krav på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap för den som vill återfå sitt svenska medborgarskap genom 
anmälan ska också gälla den som ansöker om att åter blir svensk 
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medborgare enligt 11 § medborgarskapslagen. För att kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap ska få genomslag och 
kunna göras gällande krävs emellertid att det införs bestämmelser 
om att kravet på kunskaper alltid gäller såvida det inte finns särskilda 
skäl för dispens. Anledningen till det är att det i 12 § medborgar-
skapslagen finns bestämmelser som säger att den som tidigare varit 
svensk medborgare kan naturaliseras även om inte alla krav i 11 § 
medborgarskapslagen är uppfyllda. Utan den nu föreslagna skriv-
ningen om särskilda skäl skulle kravet på kunskaper inte kunna 
upprätthållas gentemot den som åter ansöker om svenskt med-
borgarskap. Vad som nu sagts gäller också för den som är gift eller 
sambo med en svensk medborgare. För närmare resonemang kring 
innebörden och den lagtekniska utformningen av bestämmelserna se 
kapitel 9 om dispens.  

Enligt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap kan den som har 
förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 7 § lagen (1950:382) om 
svenskt medborgarskap återfå sitt svenska medborgarskap genom 
anmälan till Migrationsverket. Eftersom utredningen föreslår att 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska gälla vid 
anmälan och ansökan om naturalisation anser utredningen att den 
som vill återfå sitt svenska medborgarskap enligt punkt 4 i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om 
svenskt medborgarskap också ska omfattas av kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap. Enligt uppgifter från Migrations-
verket har det under åren 2017–2019 inkommit totalt 476 ärenden 
om medborgarskap som rör tillämpningen av den aktuella över-
gångsbestämmelsen.14  

6.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår utredningen alltså att det ska införas ett 
krav på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap i 
medborgarskapslagen. Kravet på kunskaper föreslås grundas på sam-
hörighet och ska gälla för den som har fyllt 16 men inte 67 år som 
önskar förvärva svenskt medborgarskap genom ansökan (naturali-
sation) eller genom anmälan. Det innebär att nuvarande 7–10, 11 och 

 
14 Statistik från Migrationsverket. 



SOU 2021:2 Ett krav på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för förvärv av … 

173 

13 §§ medborgarskapslagen ska ändras på så sätt att det framgår att 
det i samtliga fall av anmälan och ansökan om naturalisation finns ett 
krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av 
medborgarskap. Bestämmelserna i 2–6 §§ omfattar personer vilka 
enligt utredningens bedömning inte bör omfattas av kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap. Kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap vid anmälan och naturalisation ska inte heller 
gälla för statslösa födda i Sverige som är under 21 år eller för sådana 
barn som är födda utomlands och som förvärvar medborgarskap 
genom anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om 
svenskt medborgarskap. Det ska inte heller gälla medborgare i de 
nordiska länderna som genom anmälan önskar förvärva svenskt med-
borgarskap enligt 18 eller 19 § medborgarskapslagen och inte heller 
deras ogifta barn vid tillämpning av 10 §. I övrigt gäller kravet vid 
tillämpningen av 10 och 13 §§ medborgarskapslagen. Kravet gäller 
vidare för de som vill återfå sitt svenska medborgarskap efter anmälan, 
naturalisation eller genom tillämpning av punkt 4 i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap. 
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7 Ett medborgarskapsprov 

Detta kapitel är det andra av fyra sammanhängande kapitel. I förra 
kapitlet föreslogs att kriterierna för svenskt medborgarskap i med-
borgarskapslagen ska kompletteras med ett krav på kunskaper i 
svenska och grundläggande samhällskunskap. I detta kapitel föreslås 
att kravet ska kunna uppfyllas genom godkänt resultat på ett särskilt 
framtaget prov – medborgarskapsprovet – som består av två delar, 
en i svenska och en i samhällskunskap. Det lämnas också förslag på 
hur provdelarna ska utformas och hur medborgarskapsprovet skulle 
kunna genomföras.  

I nästa kapitel, kapitel 8, föreslås att kravet också kan uppfyllas 
genom att kunskaper i svenska och samhällskunskap visas på annat 
sätt och i kapitel 9 finns förslag på regler om dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. 

7.1 Behov av ett särskilt prov i svenska?  

Förslag: Det ska tas fram ett särskilt prov i svenska för förvär-
vande av svenskt medborgarskap.  

 
Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag som inne-
bär att godkänt prov i svenska ska vara ett krav för svenskt med-
borgarskap. 

Av Migrationskommitténs betänkande (SOU 2020:54) framgår 
att kommittén anser att det bör införas ett krav på svenska och sam-
hällskunskap redan för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas. 
I det sammanhanget lyfts alternativet fram att använda sig av de be-
fintliga språkkurserna som finns inom svenska för invandrare (sfi) 
och möjligheten att koppla språkkravet till att en person ska ha fått 
godkänt betyg på en viss kurs (nivå). Kommittén nämner i det 
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sammanhanget även att systemet med prövning innebär att det finns 
en möjlighet att få betyg på kurserna inom sfi utan att genomgå 
själva utbildningen. Som framgår av kapitel 4 i det här betänkandet 
innebär en sådan prövning att den som är bosatt i landet och vill ha 
betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att genomgå en 
prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete 
(20 kap. 40 § skollagen). Med prövning i en kurs avses en bedömning 
av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner 
eller ämnesplaner. 

Även den här utredningen har som utgångspunkt övervägt att 
koppla kravet på kunskaper i svenska till de befintliga språkkurserna 
som finns inom sfi och kräva att en person ska ha fått godkänt betyg 
på en viss kurs (nivå). Mot bakgrund av att det sannolikt är många 
som lär sig svenska utan att gå på sfi, anser dock utredningen att det 
alternativet inte framstår som rimligt eller ändamålsenligt. Som 
alternativ föreslog Migrationskommittén att sökanden kan göra en 
särskild prövning enligt 20 kap. 40 § skollagen. En sådan prövning är 
dock såvitt utredningen förstått mycket resurskrävande och mot 
bakgrund av antalet sökande framstår inte heller det alternativet som 
vare sig lämpligt eller realistiskt. Utredningen har därför övervägt 
andra alternativ. 

Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag som så 
långt möjligt utnyttjar befintliga system för bl.a. examination i svenska. 
Inledningsvis noteras att det inte finns något allmänt tillgängligt 
offentligt anordnat prov i svenska som den som önskar bli svensk 
medborgare skulle kunna göra för att visa på sina kunskaper. Det 
närmaste man kommer offentligt arrangerat prov i svenska är de 
nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och sfi som 
årligen anordnas av Skolverket i olika årskurser och skolformer. 
Syftet med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis be-
dömning. Proven kan också användas för att stärka skolornas kvali-
tetsarbete genom analys av provresultatens förhållande till uppnådda 
kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå 
(prop. 2017/8:14 s. 15). De nationella proven testar en elevs kun-
skaper i förhållande till kurs- eller ämnesplanen i det ämne och den 
årskurs som provet genomförs i. Ett nationellt prov kan emellertid 
av tidsskäl, och då vissa kunskapskrav inte låter sig prövas i ett 
nationellt prov, inte pröva hela innehållet i en kurs- eller ämnesplan 
utan endast delar av dem. Provbetyget ger endast information om en 
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elevs samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövar. 
Betygssättning i ett ämne sker normalt utifrån all för läraren till-
gänglig information om en elevs kunskaper i förhållande till de natio-
nella kunskapskraven och efter en allsidig bedömning av dessa kun-
skaper. Resultatet på ett nationellt prov kan således inte ensamt 
utgöra underlag för betygssättningen eftersom ett enda prov inte 
kan pröva alla de kunskaper och färdigheter som undervisningen ska 
ge (a. prop. s. 25). Ett nationellt prov är inte heller tillgängligt för all-
mänheten att göra. Att använda sig av nationella prov i medborgar-
skapssammanhang bedöms därför inte vara en lämplig lösning. 

Bland allmänt tillgängliga prov i svenska finns Tisus och Swedex. 
Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för universitet och 
högskolor i Sverige. Testet motsvarar en språknivå jämförbar med 
Svenska/Svenska som andraspråk 3 inom gymnasieskolan. För att 
klara provet måste man alltså ha mycket goda kunskaper i svenska. 
Testet är framtaget av Institutionen för svenska och flerspråkighet 
vid Stockholms universitet och består av tre delar; läsförståelse, 
skriftlig färdighet och muntlig färdighet. De som gör provet är i 
huvudsak tre grupper:  

1. tonåringar i svenska familjer som bor i andra länder och där bar-
nen gått i en internationell gymnasieskola, utan kurs i svenska, 
och som nu vill läsa på ett universitet i Sverige,  

2. skandinavister som läst svenska vid någon eller några av de cirka 
200 institutioner som finns på universitet i andra länder och som 
vill läsa någon utbildning eller kurs i Sverige,1 eller  

3. utlandsfödda akademiker som bor i Sverige och vill fortsätta 
studera här eller få legitimation för sin akademiska examen för att 
kunna arbeta i Sverige, till t.ex. läkare, lärare, jurist.2  

Provet ges två gånger per år på sex orter utspridda över Sverige och 
på ett antal orter utomlands. Mot bakgrund av syftet med Tisus-
testet samt den höga nivå som testas anser utredningen att provet 
inte är lämpligt att användas för att pröva kunskaper i svenska för 
förvärv av medborgarskap.  

Swedex, som Folkuniversitetet ansvarar för, testar praktiskt an-
vändbara kunskaper inom de språkliga färdigheterna; tala, läsa, höra 

 
1 Skandinavister är studenter som studerat skandinavistik. 
2 Enligt uppgift från vikarierande projektledare för Tisus på Stockholms universitet, 2020-10-21. 
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och skriva. Provet kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska 
och är erkänt av Svenska institutet. Det arrangeras på tio orter i 
Sverige och hos ett 40-tal arrangörer runt om i världen. Testet finns 
att göra på GERS-nivåerna A2, B1 och B2 och ett Swedex-certifikat 
är gångbart i hela Europa (se avsnitt 7.4.1 om GERS).  

Därutöver arrangerar Folkuniversitetet också Svenska 1 – 
Valideringstest på GERS-nivå C1. Provet består av hör- och läsför-
ståelse, test av ordförråd och grammatik samt en skriftlig uppgift och 
muntlig kommunikation. Ett godkänt resultat godtas av Socialstyrel-
sen som bevis på språkkunskaper vid ansökan om yrkeslegitimation. 

Svenska 1 – Valideringstest på C1-nivå framstår inte som något 
lämpligt alternativ med tanke på den höga nivå som krävs medan 
Swedex-certifikatet framstår som ett prov som skulle kunna vara ett 
alternativ. Folkuniversitetet är emellertid ett studieförbund som 
drivs i stiftelseform och består av fem olika stiftelser med säte i Lund, 
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Utredningen anser inte 
att det vore lämpligt att binda upp systemet till ett prov som ges av 
en aktör som ligger utanför det offentligas domäner.  

För den som har utländsk bakgrund och söker arbete i sjukvården 
finns också PYS – Prov i yrkessvenska med medicinsk inriktning på 
GERS-nivå C1. Provet är främst riktat till legitimerade läkare, men 
kan anpassas till andra yrkesgrupper inom vården, som t.ex. tand-
läkare, barnmorskor och sjukgymnaster. Provet testar den typ av 
svenska som behövs för att arbeta inom sjukvården. Vid godkänt 
resultat utfärdas ett intyg som kan användas för att ansöka om svensk 
legitimation hos Socialstyrelsen för att arbeta inom sjukvården. Inte 
heller detta prov bedöms lämpligt dels på grund av den höga nivån, 
dels på grund av att det bara är inriktat på svenska som behövs för 
att arbeta inom sjukvården. 

Sammanfattningsvis finns det alltså inte något allmänt tillgängligt 
offentligt anordnat prov i svenska som den som önskar bli svensk 
medborgare skulle kunna göra för att visa på sina kunskaper. Det kan 
vidare inte bortses ifrån att ett provresultat som är avgörande för om 
en person beviljas medborgarskap är av mycket stor betydelse för de 
individer som ska genomföra provet. Utredningen anser att ett så-
dant s.k. ”high stake exam” bör utformas med särskild omsorg och 
med hänsyn tagen till det syfte som provet ska ha och det samman-
hang som det ska användas i. Ansvaret för att ta fram och genomföra 
ett sådant prov bör åläggas en myndighet (jfr högskoleprovet) för 
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att konstruktionen och genomförandet av provet ska vara så trans-
parent, rättvist och rättssäkert som möjligt. Genom att konstruera 
ett särskilt prov i svenska för medborgarskap ges också bättre möj-
lighet till individuella anpassningar (se avsnitt 12.6 om anpassning 
vid genomförande av prov för svenskt medborgarskap). Utredningen 
föreslår därför att det ska konstrueras ett särskilt prov i svenska för 
förvärvande av svenskt medborgarskap. 

7.2 Behov av ett särskilt prov i samhällskunskap? 

Förslag: Det ska tas fram ett prov i grundläggande samhällskun-
skap för förvärvande av svenskt medborgarskap. 

 
Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag som inne-
bär att godkänt prov i samhällskunskap ska vara ett krav för svenskt 
medborgarskap  

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag som så långt 
möjligt utnyttjar befintliga system för bl.a. utbildning i samhälls-
kunskap. Utredningen kan konstatera att det liksom för svenska inte 
heller för grundläggande samhällskunskap finns något offentligt 
anordnat prov som kan utnyttjas. Det närmaste offentligt anordnade 
prov i samhällskunskap utredningen har kunnat hitta är de nationella 
prov som varje år genomförs i grundskolans årskurs 9 i ett av de sam-
hällsorienterande (SO) ämnena geografi, historia, religionskunskap 
eller samhällskunskap. Beslut om vilket ämne som provet ska genom-
föras i fattas av Skolverket inför varje provtillfälle/period.  

Utredningen redogör i avsnitt 7.1 för de nationella provens kon-
struktion och syfte och vissa nackdelar som finns med att använda 
nationella prov i svenska som bevis på kunskaper som behövs för 
svenskt medborgarskap. När det gäller nationella prov i SO tillkom-
mer det faktum att proven är konstruerade i fyra olika SO-ämnen: 
historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap, men genom-
förs i ett av dem per år, och att proven riktar sig till elever i 15-års-
åldern. De nationella proven i SO har inte heller någon säkerställd 
lägsta eller högsta språklig nivå, vilket kan göra det ytterligare pro-
blematiskt eftersom språkkunskaperna för medborgarskap föreslås 
ligga på GERS-nivå A2/B1, se avsnitt 7.4.2 och 7.4.3.  
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Utifrån vad som nu sagts kan det konstateras att de nationella 
proven i SO inte är lämpliga att använda för att testa kunskaper i sam-
hällskunskap vid förvärv av svenskt medborgarskap. Utredningen 
har därför undersökt om det finns något annat system för under-
visning eller examination som skulle kunna användas för att de som 
önskar ska kunna visa kunskaper i grundläggande samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap. Ett alternativ är kursen i samhällsorien-
tering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa ny-
anlända invandrare som kommunerna erbjuder nyanlända personer 
mellan 18 och 64 år som är folkbokförda här och som har ett uppe-
hållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande. Även perso-
ner som har uppehållstillstånd som anhörig till en sådan person om-
fattas (jfr 1 § lagen [2017:584] om ansvar för etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare), liksom invandrare som beviljats uppe-
hållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig 
med anknytning till en person som har rätt att vistas i Sverige. Också 
invandrare med uppehållstillstånd på grund av anknytning till en 
person som har beviljats uppehållstillstånd kan erbjudas samhälls-
orientering om förutsättningarna i ålder och folkbokföring är upp-
fyllda. Enligt förslag från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) ska 
den krets som omfattas av lagen om samhällsorientering för vissa ny-
anlända invandrare utvidgas till att även omfatta utlänningar som om-
fattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., dvs. 
även bl.a. vissa utlänningar som ännu inte erhållit uppehållstillstånd 
och vissa utlänningar som ännu inte är folkbokförda.  

Kursen i samhällsorientering ges än så länge i nära anslutning till 
att en person i arbetsför ålder har fått uppehållstillstånd och folk-
bokförts här i landet. Målet med kursen i samhällsorientering är att 
deltagarna ska utveckla kunskaper om de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes 
rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är organiserat och 
praktiskt vardagsliv (se 2 och jfr 3 §§ förordningen [2010:1138] om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare).  

Samhällsorienteringskursen består av 100 timmars undervisning 
som schemaläggs med den frekvens och intensitet som respektive 
kommun eller anordnare anser lämplig. Kursen ges som utgångs-
punkt på deltagarnas modersmål, även om det finns undantag t.ex. för 
de som talar ett språk som det är svårt att få lärare i. Anledningen till 
att kursen ges på deltagarnas modersmål är att det rör sig om personer 
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som vistats kort tid i Sverige och att kursen bygger på en folkbild-
ningstanke. På lektionerna diskuteras således mycket kring hur man 
tänker och hur man agerar i Sverige. Det står också varje anord-
nare/lärare fritt att använda det material som den anser lämpligt i 
förhållande till målet med kursen. De personer som leder samhälls-
orienteringen ska ha lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet 
och ämneskunskap. I övrigt finns inte närmare preciserat vilken nivå 
eller omfattning av utbildning, erfarenhet eller ämneskunskaper som 
krävs.3 Någon examination förekommer varken under eller i slutet 
av kursen. Efter avslutad kurs utfärdar emellertid kommunerna ett 
intyg till deltagarna som bevis på deltagande i kursen (10 § förord-
ningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare).  

Liksom Migrationskommittén (SOU 2020:54, s. 218) anser 
utredningen att det vore önskvärt att kunskaperna i samhällskun-
skap kunde kontrolleras genom ett prov. Utredningen har övervägt 
om kursen i samhällsorientering skulle kunna utökas med ett prov 
som testar det deltagarna har lärt sig och låta provresultatet användas 
som bevis på kunskaper i grundläggande samhällskunskap för för-
värv av svenskt medborgarskap. Vid kontakter med lärare som arbetar 
inom samhällsorienteringen har det emellertid kommit fram att 
kursen är diskussionsinriktad och att kursmaterialet varierar mellan 
kommuner, anordnare och lärare. Det går således inte att förutse 
vilka kunskaper som deltagarna förvärvar eftersom det beror på vilka 
specifika ämnen som varje lärare väljer att ta upp på lektionerna och 
vilka diskussioner som förs. Vidare ges kursen i ett tidigt skede av 
invandringen till Sverige vilket sannolikt innebär att många av del-
tagarnas kunskaper i svenska inte håller så hög språklig nivå vid den 
tidpunkt då kursen avslutas. Kursen riktar sig i dagsläget endast till 
en begränsad krets av invandrade personer.  

Det går visserligen att föreställa sig att kursen öppnas upp till att 
omfatta en vidare krets personer, t.ex. personer som söker med-
borgarskap. Mot bakgrund av vad som sagts ovan om att det är en 
diskussionsbaserad utbildning om 100 timmar som syftar till att ge 
nyanlända personer inblick i och verktyg för att klara sig i samhället 
förefaller det dock inte lämpligt. Att föreslå att personer som haft 

 
3 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn 
av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018, s. 8. www.lansstyrelsen.se/ download/ 
18.4450a1b01677dda1bf72e31/1544442659211/Länsstyrelsens%20återrapportering%20av%2
0uppdrag%20om%20översyn%20av%20samhällsorientering%20för%20nyanlända%20-
%202018.pdf [2020-11-04].  
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uppehållstillstånd och hemvist i Sverige i ett antal år ska genomgå en 
obligatorisk kurs om 100 timmar som har utformats för ett annat 
syfte är inte rimligt.  

Utredningen har också övervägt om de intyg på deltagande som 
utfärdas av kommunerna skulle kunna användas som bevis på kun-
skaper i samhällskunskap. Utöver att samma problem kvarstår som 
just nämnts (kursmaterialet varierar, kursen riktar sig till en viss 
personkrets som nyligen kommit hit och en utökning av kretsen 
skulle kräva att många människor avsätter 100 timmar för undervis-
ning) så innebär en sådan lösning ingen garanti för att individerna 
faktiskt har införskaffat den kunskap som utredningen anser ska 
krävas. Ett sådant förslag bedöms inte heller ligga i linje med kom-
mittédirektiven att godkänt prov i svenska och grundläggande sam-
hällskunskap ska vara ett krav för svenskt medborgarskap. Utred-
ningen anser därför inte att kursen i samhällsorientering ska utökas 
med ett prov eller att ett intyg över avslutad kurs i samhällsorien-
tering ska räcka som bevis på kunskaper i samhällskunskap. 

En annan lösning som utredningen har övervägt, men avfärdat, är 
att låta de som vill bli svenska medborgare genomgå kursen i grund-
läggande samhällsorienterande ämnen som ges inom kommunal vuxen-
utbildning eller att skapa en kurs med liknande innehåll och avsluta 
den med ett prov inför en ansökan eller anmälan om medborgarskap. 
Här gör sig samma argument gällande som vid alternativet att öppna 
upp kursen i samhällsorientering för alla. Kursen i samhällsoriente-
rande ämnen är dessutom än mer omfattande i tid varför utred-
ningen inte gått vidare med ett alternativ som bygger på ett sådant 
koncept.  

Mot bakgrund av vad som nu har sagts anser utredningen att det 
mest lämpliga är att konstruera ett särskilt prov som testar grundläg-
gande samhällskunskap för förvärvande av svenskt medborgarskap. 
Utredningen föreslår därför att ett sådant prov ska tas fram.   
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7.3 Medborgarskapsprovet – ett prov med två delprov, 
ett i svenska och ett i samhällskunskap  

Förslag: Provet i svenska och samhällskunskap ska vara olika delar 
i ett gemensamt prov – Medborgarskapsprovet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska kunna meddela föreskrifter om det medborgarskapsprov som 
avses i 13 a § lagen om svenskt medborgarskap. 

 
Som framgått ovan finns det i dag inga befintliga prov i svenska eller 
samhällskunskap som kan användas för att pröva det föreslagna kravet 
på kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap. Utred-
ningen har därför föreslagit att det ska tas fram ett prov i svenska och 
ett prov i samhällskunskap. En möjlighet som utredningen har över-
vägt är att bara ta fram ett prov i samhällskunskap som i och med att 
det utformas på svenska skulle kunna mäta både kunskaperna i sam-
hällskunskap och indirekt även kunskaperna i svenska.  

I ”Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on 
language and knowledge of society policies for migrants” (ALTE-
rapporten 2018), i vilken språk- och kunskapskrav respektive krav 
på samhällskunskap för bl.a. förvärvande av medborgarskap analyse-
ras, poängteras dock att denna typ av prov är mindre bra. Ett prov som 
syftar till att pröva samhällskunskap ska som utgångspunkt bara testa 
den efterfrågade kunskapen och så lite som möjligt påverkas av att den 
som gör provet har eller saknar annan kunskap eller andra färdigheter.4 
Motsvarande gäller ju även vid en eventuell bedömning av språkkun-
skap vid ett kombinerat samhällskunskaps- och svenskprov. En annan 
nackdel som lyfts fram är att språknivån i ett sådant prov riskerar att 
missgynna personer med kortare eller ingen utbildningsbakgrund.5  

Enligt kommittédirektiven ska utredaren lämna förslag på hur 
provet i svenska och grundläggande samhällskunskap kan genom-
föras rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt. Utredningen anser där-
för att det är viktigt att det system som införs har förutsättningar för 
att testa rätt saker på rätt sätt. Ett integrerat samhällskunskaps- och 

 
4 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 65. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
5 Ibid, s. 65. 



Ett medborgarskapsprov SOU 2021:2 

184 

svenskprov framstår därför inte som eftersträvansvärt och något 
förslag om integrerat prov läggs därför inte fram. I stället föreslås att 
det tas fram två separata delprov, ett i svenska och ett i samhällskun-
skap. Av samordnings-, administrations- och effektivitetsskäl och 
för att den som ska genomföra provet inte ska behöva göra prov vid 
flera olika tillfällen föreslås vidare att båda proven ska kunna göras 
vid samma tillfälle och att proven utgör två separata delar i ett gemen-
samt prov – Medborgarskapsprovet. 

Vid bedömningen av hur de två separata proven ska utformas 
finns det ett samband mellan provens svårighetsgrad och behovet av 
dispens. Ju högre krav och svårare prov, desto större sannolikhet att 
personer kommer att begära dispens (se närmare kapitel 9). 

Utredningen förutser att det kommer att behöva meddelas mera 
detaljerade föreskrifter om medborgarskapsprovet och föreslår där-
för en bestämmelse som bemyndigar regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om medborgars-
kapsprov i svenska och samhällskunskap. 

7.4 Provdelen i svenska 

7.4.1 Utgångspunkter 

Utgångspunkten i kommittédirektiven är att det ska tas fram ett prov 
inte bara i samhällskunskap utan också i svenska. Frågan är på vilken 
nivå kravet på kunskaper ska ligga och vilka av förmågorna hör- och 
läsförståelse respektive muntlig och skriftlig färdighet i svenska som 
ska testas. 

När det gäller frågan om nivåer erbjuder Gemensam europeisk 
referensram för språk (GERS) en möjlighet att konkret diskutera 
lärande, undervisning och bedömning av personers nivå av språkkun-
skaper. GERS är en referensram för språk som är utarbetad av Europa-
rådet. GERS är ett stöd för alla som undervisar i språk och bedömer 
språkinlärning och används i arbetet med undervisning, kursplaner, 
läroplaner och examina i hela Europa.6 I publikationen GERS: lärande, 

 
6 Statens skolverk (2020). Information om Gemensam europeisk referensram för språk. 
www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/gemensam-
europeisk-referensram-for-sprak-gers [2020-10-01]. 
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undervisning och bedömning finns följande översiktliga tabell över 
de olika nivåerna.7  

Tabell 7.1 Gemensam europeisk referensram för språk, GERS  

Översikt över GERS-nivåer  

Typ av språkanvändare Nivå Nivåns innebörd 
Avancerad språkanvändare C2 Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som 

han/hon hör eller läser. Kan sammanfatta 
information från olika muntliga eller skriftliga 
källor och därvid återge argument och redo-
görelser i en sammanhängande presentation. 
Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och 
precist samt därvid skilja mellan finare nyanser 
även i mer komplexa situationer. 

Avancerad språkanvändare C1 Kan förstå ett brett urval av krävande, längre 
texter och urskilja underförstådda betydelser. 
Kan uttrycka sig flytande och spontant utan 
att i större utsträckning söka efter ord och 
uttryck. Kan använda språket flexibelt och 
effektivt för såväl sociala som studie- och 
arbetsrelaterade ändamål. Kan producera tydliga, 
välstrukturerade och detaljerade texter om kom-
plexa ämnen. Kan på ett planerat sätt med olika 
medel organisera och binda samman en text till 
en sammanhängande helhet. 

Självständig språkanvändare B2 Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter 
om både konkreta och abstrakta ämnen, inklu-
sive fackmässiga diskussioner inom det egna 
specialområdet. Kan delta i samtal så pass 
flytande och spontant att ett normalt umgänge 
med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan 
ansträngning för någondera parten. Kan pro-
ducera tydlig och detaljerad text inom ett brett 
fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett 
aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som 
nackdelar vid olika valmöjligheter. 

Självständig språkanvändare B1 Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon 
hört eller läst om välkända förhållanden som 
han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, 
på fritiden, etc. när det presenteras på tydligt 
standard-språk. Kan hantera de flesta situa-
tioner som vanligtvis uppstår under resor i 
områden där språket talas. Kan producera 

 
7 Statens skolverk (2017). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och 
bedömning, s. 24. 
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Typ av språkanvändare Nivå Nivåns innebörd 
enkla, sammanhängande texter om ämnen som 
är välkända eller av personligt intresse. Kan 
beskriva erfarenheter och händelser, berätta om 
drömmar, förhoppningar och framtidsplaner och 
kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter 
och planer. 

Användare på nybörjarnivå A2 Kan förstå meningar och vanliga uttryck 
som rör omedelbara behov (t.ex. mycket 
grundläggande information om individ och 
familj, inköp, lokal geografi, sysselsätt-
ning). Kan kommunicera i enkla och rutin-
mässiga sammanhang som kräver ett enkelt 
och direkt utbyte av information. Kan i enkla 
termer beskriva delar av sin egen bakgrund, 
sin närmaste omgivning samt förhållanden 
inom områden som rör omedelbara behov. 

Användare på nybörjarnivå A1 Kan förstå och använda välkända, vardag-
liga uttryck och mycket grundläggande 
fraser som syftar till att möta konkreta 
behov. Kan presentera sig själv och andra 
samt ställa och besvara frågor om personliga 
förhållanden som var han/hon bor, personer 
han/hon känner och saker han/hon har. Kan 
samtala på ett enkelt sätt under förutsätt-
ning att samtalspartnern talar långsamt 
och tydligt och är beredd att hjälpa till.  

Källa: Skolverket.8  

 
 
I ALTE-rapporten 2018 framförs kritik mot att allt fler länder an-
vänder GERS-skalan som utgångspunkt vid införandet och upprätt-
hållandet av språkkrav för medborgarskap eftersom själva syftet 
bakom framtagandet av GERS-skalan har varit att ge erkännande åt 
och underlätta ett flerspråkigt Europa.9 Icke desto mindre skapas 
med hjälp av denna referensram en värdefull möjlighet att konkret 
diskutera olika nivåer på språklig förmåga. Den möjliggör också en 
diskussion om vilken nivå på svenska som visar att en person har nått 
en nivå som innebär att personen kan interagera i det svenska sam-
hällslivet på ett sätt som skapar samhörighet med Sverige. 

 
8 Ibid, s. 24. 
9 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb.  
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7.4.2 Nivån på svenskkunskaperna  

Bedömning: Nivån på de kunskaper i svenska som ska krävas ska 
motsvara en nivå mellan GERS-nivå B1 och A2.  

 
Enligt kommittédirektiven ska det prov som ska tas fram stärka såväl 
medborgarskapets status som främja ett inkluderande samhälle. 

I avsnitt 6.2 har utredningen kommit fram till att kravet ska bygga 
på samhörighet. Detta ska avspeglas i vilken nivå provet ska ligga på. 

Inledningsvis kan det konstateras att det under de senaste 15 åren 
har bedrivits relativt omfattande såväl empirisk som normativ forsk-
ning inom olika forskningsdiscipliner gällande betydelsen av krav på 
språkkunskaper för integration (ekonomisk, social och politisk) samt 
för förvärvande av medborgarskap. Den forskning som har bedrivits 
ger inga entydiga svar och visar att mycket fortfarande återstår att 
undersökas.10 Många av studierna är dessutom baserade på tvärsnitts-
studier, vilket innebär att forskarna undersökt associationer/korrela-
tioner och leder till att resultaten måste tolkas med försiktighet. 

Till exempel finns det i skrivande stund inga studier som mäter den 
direkta effekten av införande av språktest för migranters motivation 
att lära sig språk.11 Det finns emellertid studier som visar att för att ett 
språktest ska fungera som ett medel att skapa ett ”inkluderande sam-
hälle” krävs att presumtiva medborgares språkfärdigheter verkligen 
påverkas av den ökade motivation som möjligheten till medborgar-
skap förväntas ge. Motivation är dock en så komplex företeelse att 
det är svårt att mäta dess effekter på språkinlärningen.12  

Det tycks dock finnas visst stöd för att det finns någon typ av 
samband mellan språk- och samhällskunskapstester och politiskt 
intresse, vilket inte bedöms fylla någon större integrerande funktion 
men som bl.a. bedöms ha ett symboliskt värde genom att det skapar 
en större närhet mellan individen och staten.13 Det finns också stöd 

 
10 För en översiktlig genomgång se t.ex. Fanny Forsberg Lundell (2020). Kvävande krav. Timbro. 
11 Fanny Forsberg Lundell (2020). Kvävande krav. Timbro, s. 28. 
12 Dörnyei (2009). The L2 motivational self system. I Dörnyei & Ushioda. (red.) Motivation, 
Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters. ss. 9–42; 
Freerkien, Dörnyei & de Bot (2014). Motivational dynamics in language learning: change, 
stability and context. Modern Language Journal, Vol. 98, ss. 704–723. 
13 Wallace Goodman & Wright (2015). Does mandatory integration matter? Effects of civic 
requirements on immigrant socio-economic and political outcomes. Journal of Ethic and 
Migration Studies, 41(12), ss. 1885–1908. 
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för att det finns en stark koppling mellan invandrares språkkun-
skaper och deras framgång på arbetsmarknaden.14 Det finns forsk-
ning som ger stöd åt slutsatsen att ju fler integrationskrav ett land 
ställer (alltså inte bara språk- och/eller samhällskunskapskrav), desto 
starkare är den ekonomiska integrationen.15 Studien ifråga är dock 
en tvärsnittsstudie och resultaten måste som nämnts ovan tolkas med 
försiktighet. Det finns inget stöd för att ökade integrationskrav 
också leder till ökad social eller politisk integration. 

Sammantaget finns det forskningsresultat som talar för att krav 
på kunskaper för förvärv av medborgarskap har ett symboliskt värde 
genom att det skapar en större närhet mellan individen och staten 
och att ökade språkkunskaper leder till ökad integration på arbets-
marknaden. Det finns dock inte något stöd för att ett högt ställt krav 
på språkkunskaper också leder till bättre integration. Tvärtom finns 
det stöd för att högre krav på språkkunskaper leder till exkludering 
och diskriminering, vilket riskerar att leda till segregation i stället för 
integration.16  

När det gäller varför personer vill bli medborgare och betydelsen 
av förvärvande av medborgarskap för integration tycks det inte 
heller finnas någon enhetlig bild i befintlig forskning.17 Från ett mer 
individuellt perspektiv tycks det finnas ett samband mellan intresset 
för att förvärva medborgarskap och kombinationen av vilket land 
invandraren kommer från respektive vilket land invandraren kom-
mer till.18 Andra har fört mer ekonomiska resonemang som bottnar 

 
14 För en sammanställning av äldre forskning på området se Rooth & Strömblad, (2008). Språk, 
krav och medborgarskap, Underlagsrapport nr 14 till Globaliseringsrådet; Rooth och Åslund 
(2007). Får utlandsfödda betalt för sin utbildning och sina kunskaper i svenska? Ekonomisk 
debatt, 35(3), ss. 41–54. 
15 Neureiter (2019). Evaluating the effects of immigrant integration policies in Western 
Europe using a differences-in-difference approach, Journal of Ethic and Migrations Studies, 
45(15), ss. 2779–2800. 
16 Rooth och Strömblad (2008). Språk, krav och medborgarskap. Underlagsrapport nr 14 till 
Globaliseringsrådet; Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech och Vincents Olsen 
(2019). Roadblocks to citizenship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal 
of Ethic and Migration Studies, ss. 1–19. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757; Böcker och 
Strik (2011). Language and Knowledge Tests for Permanent Residence Rights: Help or Hindrance 
for Integration? European Journal of Migration and Law, 13, ss. 157–184, se också Carlsen, Bugge, 
Helland Gujord (2019). Språktest ger inte bättre integration. www.svd.se/forskare-spraktest-ger-
inte-battre-integration. 
17 Se genomgång av forskning i Bloemraad & Sheares (2017). Understanding Membership in 
a World of Global Migration: (How) Does Citizenship Matter? International Migration 
Review, Vol. 51(4), ss. 833–839. DOI: 10.1111/imre.12354. 
18 Vink, Prokic-Breuer, and Dronkers (2013). Immigrant Naturalization in the Context of 
Institutional Diversity: Policy Matters, but to Whom? International Migration, 51(5), ss. 1–20. 
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i utgångspunkten att intresset för medborgarskap har att göra med 
vad invandraren får ut av det. Om det efter en analys av för- och 
nackdelar i det enskilda fallet visar sig vara en fördel för individen att 
byta medborgarskap kommer intresset för att byta medborgarskap 
att öka.19 Det finns dock de som menar att intresset för medborgar-
skap snarare har att göra med hur attityderna ser ut i landet som 
invandrarna kommer till. Om invånarna i det landet är välkomnande 
kommer det att leda till ett ökat intresse hos individer att bli med-
borgare.20  

Från ett samhällsperspektiv finns det vissa rapporter som visar att 
det finns en stark koppling mellan medborgarskapsförvärv och 
ekonomisk integration,21 men det finns också andra som pekar på att 
den kopplingen inte behöver vara särskilt stark och att den beror på 
en mängd olika parametrar.22 Till exempel skulle sambandet mellan 
språkkunskaper och inkomst kunna bero på att utbildade och 
begåvade individer har lättare att lära sig nya språk och skaffa sig 
högre inkomster.23 I en annan studie, i vilken kopplingen mellan 
medborgarskap och arbete respektive inkomst i Sverige och Kanada 
undersöks, framgår att medborgarskap tycks ha betydelse i högre 
grad för arbete och inkomst för kvinnor i Sverige än i Kanada.24 

 
doi.org/10.1111/imig.12106; Kochenov & Lindeboom (red.) (2020). Kälin och Kochenov’s 
Quality of Nationality Index. Hart publishing; Slotwinski, Stutzer & Bevelander (2020). From 
Participants to Citizens? Democratic Voting Rights and Naturalization Behavior. Discussion 
Paper No 2 0–0 5 5 | 1 0 / 2 0 2 0. ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research. 
www.ssrn.com/abstract=3716763. 
19 Bevelander and DeVoretz (2008). The Economic Consequences of Citizenship Ascension. 
A Cross Country Comparison. Malmö University Press. 
20 Bloemraad & Sheares (2017). Understanding Membership in a World of Global Migration: 
(How)Does Citizenship Matter? International Migration Review, Vol. 51(4), ss. 823–867 
DOI: 10.1111/imre.12354. 
21 Helgertz, Bevelander och Tegunimataka (2014). Naturalization and Earnings: A Denmark–
Sweden Comparison, European Journal of Population, Vol. 30, ss. 337–359. DOI 10.1007/ 
s10680-014-9315-z; Peters, Vink, & Schmeets (2018). Anticipating the citizenship premium: 
before and after effects of immigrant naturalisation on employment. Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Vol. 44(7), ss. 1051–1080 och Peters, Schmeets, & Vink (2019). Naturalisation 
and Immigrant Earnings: Why and to Whom Citizenship Matters. European Journal of 
Population. 
22 Helgertz, Bevelander och Tegunimataka (2014). Naturalization and Earnings: A Denmark–
Sweden Comparison, European Journal of Population, Vol. 30, ss. 337–359. DOI 10.1007/ 
s10680-014-9315-z. 
23 Lochmann, Rapoport & Speciale (2019). The effect of language training on immigrants’ 
economic integration: Emperical evidence from France. European Economic Review, Vol. 113, 
ss. 265–296. www.iza.org/publications/dp/11331/the-effect-of-language-training-on-immigrants- 
economic-integration-empirical-evidence-from-france. 
24 Pendakur och Bevelander (2014). Citizenship, enclaves and earnings: comparing two cool 
countries. Citizenship Studies, Vol. 18(3–4), ss. 387. DOI: 10.1080/13621025.2014.905279. 
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Sammanfattningsvis är det oklart om det är medborgarskapet eller 
andra faktorer som bidrar till en ökad ekonomisk integration. Det 
kan vara så att personer som är ”bättre på integration”, (att få arbete 
och förvärva inkomst) också i högre grad förvärvar medborgarskap 
och att de som är ”sämre på integration” inte på samma sätt förvärvar 
medborgarskap. I så fall har medborgarskap ingen effekt på integra-
tionsutfallet. Det skulle också kunna vara så att de som investerar i 
språk har lättare att få arbete och högre inkomst, då skulle ett språk-
krav för förvärvande av medborgarskap eventuellt kunna leda till 
ökad integration indirekt via medborgarskapet. Det finns också stöd 
i forskning för att medborgarskap gagnar hälsan och underlättar 
social integration.25 Det finns vidare stöd för att medborgarskap 
bidrar till att individen går och röstar26 respektive bidrar till att öka 
den politiska kunskapen och känslan för politisk effektivitet.27 

En av de viktigaste rättigheterna som ett svenskt medborgarskap 
för med sig är rätten att rösta i riksdagsvalet. För att undvika att 
åstadkomma ett demokratiskt underskott borde det således finnas 
ett intresse från statens sida att så många som möjligt av de som är 
bosatta på dess territorium också är medborgare och därigenom har 
rösträtt.  

Eftersom ändrade förhållanden för förvärvandet av medborgar-
skap har en omedelbar betydelse för det politiska landskapet,28 kan 
det sannolikt sägas vara av större betydelse för ett land med stor in-
flyttning än för ett land med en lägre inflyttning att nivån på kraven 
för förvärvande av medborgarskap inte sätts för högt. Eftersom olika 
länder har olika stor inflyttning kan inte ett visst krav eller nivån för 
kravet för förvärvande av medborgarskap ställt i ett land utan vidare 
jämföras med motsvarande krav eller nivå ställt i ett annat land. 
I Sverige var andelen utlandsfödda vid årsskiftet 2019/2020 nästan 
20 procent, vilket innebär att Sverige är ett land med stor inflyttning.  

 
25 Bloemraad (2017). Does Citizenship Matter? I Shachar, Bauböck, Bloemraad, & Vink. 
(red.) The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University Press, s. 544. 
26 Bevelander och Pendakur(2011). Voting and Social Inclusion in Sweden, International 
Migration, Vol. 49(4), ss. 67–92. doi/abs/10.1111/j.1468-2435.2010.00605.x. 
27 Hainmueller, Hangartner and Pietrantuono (2015). Naturalization Fosters the Long-Term 
Political Integration of Immigrants. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 
112(41), ss. 12651–12656. 
28 Helgertz och Bevelander (2016). The influence of Partner Choise and Country of Origin 
Characteristics on the Naturalization of Immigrants in Sweden; a Longitudinal Analysis. 
International Migration Review, Vol. 51(3), ss. 667. 
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I sammanhanget är det också av betydelse vilka invandrargrupper 
som söker sig till Sverige dvs. vilka länder de kommer ifrån och 
vilken skolningstradition som finns hos de som kommer till Sverige 
samt hur långt ifrån den svenska språkkulturen språken hos dessa 
personer ligger. Bland de personer som beviljades svenskt medbor-
garskap år 2019 var de tio största grupperna, med den största gruppen 
först och därefter i fallande skala, medborgare i Syrien, Förenade 
kungariket, statslösa, Somalia, Afghanistan, Irak, Eritrea, Finland, 
Iran och Thailand.29 Det kan också vara av betydelse på vilken grund 
personerna befinner sig i landet. Enligt uppgifter från OECD var 
andelen beviljade uppehållstillstånd i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige enligt grund (%) år 2014 följande.30 

Tabell 7.2 Grunder för uppehållstillstånd  

Norden, år 2014  

Grund för uppehållstillstånd/land DK FI NO SE 

Arbete 14,4 5,9 6,7 3,7 
Familj 18,1 40,4 19,8 32,8 
Humanitära skäl 11,1 12,2 11,3 35,5 
Fri rörlighet 47,6 40,1 62,1 28 
Övrig 8,7 1,4 0 0 

Källa: OECD.31  

 
 
Tabellen visar att utgångspunkterna för de nordiska länderna skiljer 
sig markant åt. Bland de som kom till Sverige som skyddsbehövande 
mellan åren 2013–2016 var dessutom så många som 67 procent kvin-
nor.32 Forskning visar att invandrares naturalisering märkbart häm-
mas av en restriktiv förändring och att en sådan förändring har störst 
påverkan på dem som kommer från mindre utvecklade och osäkra 
regioner i världen.33  

En risk med att ställa så höga krav så att de som redan nu bor i 
landet inte kan bli medborgare är att en del av dem inte kan eller får 

 
29 Uppgifter från Statistiska Centralbyrån. 
30 OECD (2017). International Migration Outlook 2017. Paris: OECD Publishing. 
31 Ibid. 
32 Nordiska ministerrådet (2018). Nyanlända kvinnors etablering – En komparativ studie av 
nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna, 
s. 18. oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/04/Nyanlända-kvinnors-etablering.pdf. 
33 Peters, Vink & Schmeets (2015). The Ecology of Immigrant Naturalization: A Life Course 
Approach in the Context of Institutional Conditions. Journal of Ethnic and Migrant Studies, 
Vol. 42(3), ss. 359–381. DOI: 10.1080/1369183X.2015.1103173. 
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göra sin röst hörd. Oavsett vilka demokratiska frågeställningar som 
detta reser, innebär det på längre sikt en risk för ett samhälle som 
präglas av utanförskap i stället för inkludering och samhörighet. 
Denna aspekt bör beaktas, om inte som argument mot att införa ett 
krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, så i vart fall vid 
bestämmandet av nivån på kravet för förvärvande av medborgarskap. 

Att nå upp till en hög språkkunskapsnivå är inte endast en fråga 
om motivation och hårt arbete. Individens förmåga att lära sig kan 
understödjas genom att staten tillhandahåller gratis språkundervis-
ning och kräver deltagande i undervisningen, men enligt forskningen 
finns det ett tak för hur bra språkkunskaper individen når och det 
taket har ofta ingen koppling till motivation och utbildningsmöj-
ligheter. Förmågan att lära sig ett nytt språk hänger samman bl.a. 
med personens utbildningsnivå och hur likt eller olikt modersmålet 
är det språk denne vill lära sig. Förmågan påverkas också av vid vilken 
ålder personen börjar lära sig det nya språket. Generellt sett sjunker 
förmågan att lära sig ett nytt språk med stigande ålder.34  

Mot den bakgrunden anser utredningen att nivån bör bestämmas 
utifrån att krav på språkkunskaper har såväl en symbolisk som prak-
tisk betydelse. Ett krav på kunskaper i svenska visar att det från sam-
hällelig synpunkt är viktigt att kunna svenska. Nivån på det språk 
som skapar förutsättningar för samhörighet, och som därför bör ut-
göra utgångspunkt för förvärvande av medborgarskap, kan emeller-
tid inte sättas för högt eftersom det riskerar att leda till att människor 
exkluderas på grund av att de inte kan svenska på den språknivån. 
Det kan leda till att de och deras anhöriga känner sig utestängda, 
vilket är raka motsatsen till syftet om inkludering. Höga krav kom-
mer också att leda till att fler kommer att begära dispens från kravet 
(jfr kapitel 9). Utifrån samhörighetstanken kan dock kravet inte 
heller sättas för lågt eftersom kunskaper i svenska på viss nivå anses 
vara en förutsättning för att individen ska kunna ta tillvara sina rättig-
heter och utföra sina skyldigheter samt delta och interagera i det 
svenska samhället. Det gäller alltså att hitta en sådan nivå på kunskaper 
som gör det möjligt för de flesta människor med olika bakgrunder och 

 
34 Abrahamsson (2009). Andraspråkinlärning. Lund: Studentlitteratur; Kriegbaum Jensen, 
Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizenship: selection 
effects of restrictive naturalisation rules, Journal of Ethic and Migrations Studies, s. 3, se också 
Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 43. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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förutsättningar att nå upp till den satta nivån. Frågan är då vilken 
nivå som kan anses lämplig.  

Av ALTE-rapporten 2018 framgår att sju av de 40 länder som 
undersökningen i rapporten bygger på inte har några krav på språk-
kunskaper (bl.a. Sverige, Irland och Cypern). Av de 33 länder som 
har språkkrav är det fyra (bl.a. Danmark, Grekland och Österrike) 
som har GERS-nivå B2 som krav, åtta länder (bl.a. Finland, 
Frankrike, Förenade kungariket, Island, Italien och Tyskland) som 
har B1, sju länder (bl.a. Belgien, Nederländerna, Norge, Portugal och 
Spanien) som har A2 och ett land som har A1. I ytterligare tio länder 
finns det krav på språkkunskap men de är inte specificerade enligt 
GERS-skalan.35  

Ett skäl till att olika länder väljer olika nivåer kan förklaras av att 
olika länder har olika syn på medborgarskap. De två vanligaste kon-
ceptualiseringarna av medborgarskap inom politisk teori är det 
liberala respektive det republikanska medborgarskapet. Den liberala 
synen på medborgarskap är framför allt rättighetsbaserad, medan 
den republikanska lägger större vikt vid skyldigheter, framför allt i 
termer av förväntningar på att delta i samhällsdebatten och bidra till 
det allmännas bästa. Vilken medborgarskapsmodell ett land har får 
betydelse för hur man ser på språkkrav. Även om Sverige, Norge och 
Danmark ofta framställs som liberala i sammanhanget och lika på 
många sätt (ländernas medborgarskapsreglering diskuterades under 
lång tid i gemensamma kommittéer) har länderna utvecklat olika syn 
på invandrings- och integrationspolitik,36 vilket skulle kunna för-
klara varför skillnaderna i synsätt på medborgarskapsområdet har 
ökat under de senaste årtiondena.37 Vid en jämförelse mellan t.ex. 
Sverige och Danmark präglades utvecklingen ifråga om medborgar-
skap i båda efter andra världskriget av en liberaliseringsprocess. Medan 
den processen har fortsatt i samma riktning i Sverige har den utveck-
lingen i Danmark mattats av. Utvecklingen i Danmark får numera 
anses präglas av en restriktiv syn på medborgarskap. Norge beskrivs 

 
35 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 31. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
36 Erdal et al. (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia, PRIO paper 
2019, Peace Research Institute Oslo (PRIO). 
37 Spång (2015). Svenskt medborgarskap. Delmi-rapport 2015:15 och där gjorda hänvisningar 
till Brochmann & Seland 2010; Ersbøll 2003. 
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i forskningen som ett land som ligger någonstans mellan Sverige och 
Danmark i synen på medborgarskap.38 Vid bestämmandet av en nivå 
för ett språkkrav för förvärvande av medborgarskap och vid betrak-
tandet av hur andra länder har valt att bestämma nivån på sina respek-
tive krav på språkkunskaper är det således väsentligt att känna till 
bevekelsegrunderna för varför respektive land har satt den aktuella 
nivån. Vid bestämmandet av nivån bör en jämförelse med t.ex. 
Danmark alltså inte framstå som helt aktuell.  

I ALTE-rapporten 2018 uttalas att det, mot bakgrund av de olika 
förutsättningar personer har att lära sig ett andraspråk, är omöjligt 
för de flesta som lär sig ett främmande språk att nå GERS-nivå B2 
eller högre.39 Av samma rapport framgår att språkkunskaper på B2-
nivå eller högre anses kräva ett komplext argumenterande, abstrakt 
tänkande och akademiska kunskaper. I rapporten framhålls att det 
finns personer som inte kan skriva en text på B2-nivå ens på sitt eget 
modersmål.40 Att B2 innebär en relativt hög akademisk språknivå 
styrks av det faktum att det är den språknivå som många europeiska 
länder kräver av utländska studenter som söker till universitetsstudier 
och stöds av vad utredningen erfarit från bl.a. forskning om med-
borgarskap och språkkrav och från personal som arbetar med sfi.41 

Även om också forskningen när det gäller betydelsen av olika krav 
för att förvärva medborgarskap är tvetydig och pekar i olika rikt-
ningar finns det stöd för slutsatsen att restriktiva förändringar be-
träffande kraven för förvärv av medborgarskap (alltså inte bara krav 
på kunskaper i språk- och samhällskunskap) har en betydande på-
verkan på invandrares möjligheter att bli medborgare och att sådana 
förändringar påverkar de som har mest att vinna (eller förlora) på att 
byta medborgarskap, dvs. de som kommer från mindre utvecklade 
länder eller mindre säkra regioner i världen.42 När det gäller betydelsen 

 
38 Spång (2015). Svenskt medborgarskap. Delmi-rapport 2015:15. 
39 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 69. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
40 Ibid, s. 62.  
41 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizen-
ship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integration 
Studies, s. 5. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. Sfi kurs D sägs informellt motsvara 
GERS-nivå B1, jfr avsnitt 8.2.1. 
42 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to 
citizenship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integra-
tion Studies, s. 5. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. 
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av just språkkrav finns det stöd i forskningen för att språkkrav är 
det krav, framför t.ex. försörjnings- och vandelskrav, som utgör det 
största hindret för medborgarskap och att det skapar störst problem 
för äldre personer och kvinnor.43 Ur jämställdhetsperspektiv kan 
alltså redan införandet av ett språkkrav ifrågasättas.  

Även om det inte tycks finnas några entydiga forskningsresultat 
rörande effekterna av införande av språkkrav i övrigt finns det stu-
dier som visar att införandet av språkkrav i flera länder har lett till att 
färre medborgarskap har beviljats. För Danmarks del, som år 2002 
införde ett språkkrav motsvarande GERS-nivå B1, har det konsta-
terats en tydlig minskning av antalet beviljade medborgarskap under 
år 2003. Därefter ökade antalet beviljade medborgarskap till följd av 
den undervisning som de invandrande deltog i för att klara med-
borgarskapsprovet, för att sedan år 2006, i samband med att man 
höjde kravet från GERS-nivå B1 till B2, återigen minska – denna 
gång utan synbar återhämtning.44 Det ska dock påpekas att det i 
Danmark i samband med att kravet på språknivå höjdes också in-
fördes ett formellt krav på godkänt samhällskunskapstest. 

Liknande resultat gällande effekten av krav på språk- respektive 
samhällskunskapstester framgår av en nyligen genomförd studie i 
vilken Sverige, Nederländerna och Danmark jämförs. I den studien 
dras slutsatserna att det var mycket mindre sannolikt att invandrare 
beviljades danskt respektive nederländskt medborgarskap efter in-
förandet av krav på språktest motsvarande GERS-nivå B1 samt kun-
skaper i samhällskunskap i Danmark 2002 och av språktest mot-
svarande A2 respektive samhällskunskapstest i Nederländerna 2003.45 
I studien anses dessa resultat bekräfta det som tidigare hävdats av 
andra forskare. Här hänvisas till Jensen och andra som kommit till 
slutsatsen att kraven innebär ’overwhelming obstacles for some 

 
43 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizen-
ship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integration 
Studies, ss. 1–19. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. 
44 Ersbøll & Gravesen (2011). Country Report Denmark. Integration and Naturalisation tests: 
the new way to European Citizenship. ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-intec-
project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-citizenship. 
45 Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term heterogeneity in immigrant 
naturalisation: the conditional relevance of civic integration and citizenship acceptance. 
European Sociological Review. 
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groups’ i Danmark46 och Van Oers som kommit till slutsatsen att 
kraven innebär ”a ’considerable barrier’ in the Netherlands”.47 Av 
studien framgår även att tiden för förvärv av medborgarskap förlängs 
i länder som en effekt av införda krav på språk- respektive samhälls-
kunskapstester och att det finns en koppling mellan nivå på kraven 
och den förlängda tiden. I Sverige har, av de individer som kom hit 
år 2001, 80 procent blivit svenska medborgare två decennier senare. 
Motsvarande siffra för Nederländerna är två tredjedelar och för 
Danmark endast en tredjedel. I studien dras också slutsatsen att 
införandet av språkkrav respektive krav på samhällskunskap i såväl 
Danmark som Nederländerna skapar en klyfta mellan de som be-
viljas medborgarskap och de som inte gör det och att det som är 
styrande för klyftan är utbildningsbakgrunden, särskilt hos tredje-
landsmedborgare. Sammanfattningsvis tyder studien på att ju strängare 
krav som ställs, desto lägre är sannolikheten att invandrare med låg 
utbildningsbakgrund beviljas medborgarskap.48 En effekt som har 
observerats i Danmark är t.ex. att det numera inte längre är så många 
flyktingar som deltar i språkutbildningarna i Danmark utan de som 
deltar är arbetskraftsinvandrare.49 

Sammantaget anser utredningen att det är viktigt att noga över-
väga vilken nivå som sätts och att GERS-nivå B2 i vart fall är en allt-
för hög nivå för att leda till de önskade syftena. I ALTE-rapporten 
2018 uttalas att för personer med en låg nivå av tidigare skolning och 
begränsad läskunnighet kan en språklig nivå överstigande GERS-
nivå A1 vara utom räckhåll.50 Att lägga sig på en så låg nivå för att 
inkludera i stort sett alla anser dock utredningen inte vara rimligt 
utifrån vad som sägs i kommittédirektiven om att syftet ska vara att 
främja ett inkluderande samhälle samt bygga på samhörighet på det 

 
46 Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). Roadblocks to citizen-
ship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic and Integration 
Studies, s. 16. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757. 
47 Van Oers (2013). Deserving citizenship. Citizenship tests in Germany, the Netherlands and 
the United Kingdom. Wolf Legal Publishers, s. 170. doi/abs/10.1111/nana.12240.  
48 Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term heterogeneity in immigrant 
naturalisation: the conditional relevance of civic integration and citizenship acceptance. 
European Sociological Review. 
49 Ersbøll & Gravesen (2011). Country Report Denmark. Integration and Naturalisation tests: 
the new way to European Citizenship. ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-intec-
project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-citizenship. 
50 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 61. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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sätt som utvecklas i avsnitt 6.2. Efter en sammanvägd bedömning av 
allt som nämnts ovan anser utredningen att nivån bör ligga mellan 
GERS-nivå A1 och B2, dvs. på A2- eller B1-nivå. 

Mot bakgrund av Sveriges situation som inflyttningsland, de kon-
sekvenser införande av språkkrav har och då särskilt för kvinnor och 
äldre respektive grupper med låg eller ingen utbildningsbakgrund, 
men också betydelsen för just dessa grupper att lära sig både svenska 
och samhällskunskap för att kunna delta i samhället, bedömer utred-
ningen att det vid ett införande av krav på kunskaper i svenska, egent-
ligen oavsett nivå, av jämställdhets- och diskrimineringsskäl behöver 
vidtas riktade stödinsatser för att underlätta och förbättra möjlig-
heterna för dessa grupper att nå upp till de ställda kraven. Behovet 
av riktade åtgärder för t.ex. nyanlända kvinnor har efterlysts också i 
andra sammanhang.51 Ju högre nivå som sätts, desto högre behov av 
stödinsatser till dessa grupper. 

Med det sagt, och mot bakgrund av det i kommittédirektiven 
uttalade syftet med kravet på kunskaper i svenska och alla de aspek-
ter som nämnts ovan, föreslår utredningen att utgångspunkten för 
den vidare diskussionen nedan är att den nivå som ska gälla ska mot-
svara GERS-nivå A2–B1. Såväl A2 som B1-nivån ligger i linje med 
den språknivå som ställts som krav i flera andra europeiska länder 
för förvärvande av medborgarskap. Båda nivåerna kräver en aktiv 
insats av individen samtidigt som ett godkänt prov visar att individen 
har gjort en insats för att bli medborgare och har språkkunskaper på 
en viss nivå. B1-nivån motsvarar vidare den nivå som sfi kurs D avser 
att uppnå, vilket alltså skulle kunna öka incitamenteten för många 
att fortsätta med sfi på kurs D-nivå.  

7.4.3 Vilka förmågor ska testas?  

Förslag: Provet i svenska ska testa såväl läs- och hörförståelse som 
skriftlig och muntlig färdighet på olika nivåer. För läs- och 
hörförståelse ska det krävas en nivå som motsvarar GERS-nivå 
B1 medan det för skriftlig och muntlig färdighet ska krävas A2.  

 

 
51 Se t.ex. Nordiska ministerrådet (2018). Nyanlända kvinnors etablering – En komparativ studie av 
nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska 
insatserna. oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/04/Nyanlända-kvinnors-etablering.pdf. 
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Enligt ALTE-rapporten 2018 har de personer som bosätter sig i ett 
land och sedermera ansöker om medborgarskap typiskt sett olika 
behov av språkkunskaper beroende på hur de lever och vad de syssel-
sätter sig med. En taxichaufför eller en person som arbetar som 
assistent på en förskola uppges kanske behöva ha mer utvecklade 
muntliga (höra och tala) än skriftliga (läsa och skriva) färdigheter, 
medan det för någon annan kan vara tvärtom. Vidare visar forskning 
att de flesta elever presterar bättre i receptiv språkförmåga som att 
läsa och höra än i produktiv språkförmåga som att tala och skriva.52 
Annan forskning som kommit till liknande resultat visar att inlärare 
har ett större receptivt än produktivt ordförråd.53 Elever presterar 
också generellt bättre i muntliga delar än i skriftliga.54 Det har vidare 
ansetts osannolikt att alla som nått upp till t.ex. GERS-nivå B1 globalt 
skulle vara kapabla att uppnå alla de delar som anges i GERS-skalan 
för nivå B1.55 Höga kunskapskrav på att skriva och läsa är också gene-
rellt sett diskriminerande mot de mest sårbara invandrargrupperna; 
flyktingar och elever med begränsad tidigare skolgång som inte är 
vana eller inte kan läsa och/eller skriva.56  

Mot den bakgrunden anser utredningen att en både möjlig och 
rimlig ordning skulle kunna vara att kräva olika nivåer för olika för-
mågor och färdigheter. Som framgår av ALTE-rapporten 2018 före-
kommer sådan differentiering i några andra länder. I Schweiz t.ex. 
ställs krav på GERS-nivå B1 för hörförståelse och muntlig färdighet och 
A2 för läsförståelse och skriftlig färdighet, medan det i Luxemburg 
ställs krav på GERS-nivå B1 när det gäller hörförståelse och A2 för 

 
52 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63 f. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb.  
53 Laufer (1998). The Development of Passive and Active Vocabulary in a Second Language: 
Same or Different? Applied Linguistics, Vol. 19(2), s. 255–271. doi.org/10.1093/applin/ 
19.2.255. 
54 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63 f. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb.  
55 Europarådet (2018). Common European Framework of reference for languages: learning 
teaching, assessment companion volume with new descriptors. rm.coe.int/cefr-companion-
volume-with-new-descriptors-2018/1680787989. 
56 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 63 f. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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muntlig färdighet och inga krav på vare sig läsförståelse eller skriftlig 
färdighet. I Norge ställs i dagsläget endast krav på muntlig färdighet 
på en nivå som motsvarar GERS-nivå A2.57 För andra förmågor eller 
färdigheter ställs inga krav. Den överväldigande majoriteten av euro-
peiska länder har dock stannat för att ha samma nivå för alla fär-
digheter. 

Med hänvisning såväl till det uttalade syftet med kravet på kun-
skaper i svenska och grundläggande samhällskunskap att främja ett 
inkluderande samhälle som utgångspunkten att båda delproven ska 
utgå från samhörighet på det sätt som utvecklats i avsnitt 6.2 anser 
utredningen att det finns grund för att ställa krav på alla förmågor 
och färdigheter. Bland annat mot bakgrund av att de flesta elever 
enligt forskning presterar bättre i receptiv språkförmåga som att läsa 
och höra än i produktiv språkförmåga som att skriva och tala föreslår 
utredning en differentiering av nivån mellan de olika förmågorna.58  

I utredningsuppdraget ingår att lämna förslag på godkänt prov 
inte bara i svenska utan också i grundläggande samhällskunskap. 
Som framgått ovan anser utredningen att alla förmågor och färdig-
heter ska prövas och mot bakgrund av att det i ALTE-rapporten 
2018 uttalas att den språkliga nivå som krävs för att en person ska 
klara ett samhällskunskapsprov sannolikt överstiger GERS-nivån A2 
i läsförståelse, föreslår utredningen att det för läs- och hörförståelse 
i svenska ska krävas en nivå motsvarande GERS-nivå B1 medan det 
för skriftlig och muntlig färdighet i svenska ska krävas A2.59  

 
57 Enligt beslut av Stortinget i oktober 2020 ska GERS-nivån emellertid höjas från A2 till B1. 
Ändringarna kommer tidigast att träda i kraft den 1 juli 2021, se Utlänningsdirektoratet i 
Norge (2020). Strengere krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap. www.udi.no/ 
viktige-meldinger/strengere-krav-til-norskkunnskaper-for-a-fa-norsk-statsborgerskap/ 
[2020-12-08]. 
58 Det bör tilläggas att det i GERS-sammanhang utöver receptiv och produktiv språkförmåga 
även talas om interaktion och mediering, se Europarådet (2018). Common European Frame-
work of reference for languages: learning teaching, assessment companion volume with new 
descriptors. rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.  
59 Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants, s. 38. rm.coe.int/linguistic-integration-of-
adult-migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb. 
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7.5 Provdelen i samhällskunskap 

7.5.1 Nivån på kunskaperna och en ny bok 
att basera provet på 

Förslag: Kravet på kunskaper i samhällskunskap ska ligga på grund-
läggande nivå. Provdelen i samhällskunskap ska baseras på en ny 
bok som ska tas fram för ändamålet. Utgångspunkten för boken 
och tyngdpunkten i delprovet i samhällskunskap ska ligga på kun-
skaper som man behöver kunna för att leva i Sverige och fungera i 
samhället med fokus på demokrati och den demokratiska pro-
cessen. Boken och provet ska baseras på 3 § förordningen om 
medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap enligt vilken 
följande delområden ska ingå i samhällskunskap på grundläggande 
nivå:  

1. Sveriges geografiska och geopolitiska förutsättningar. 
2. Historiska händelser av betydelse för hur Sverige ser ut idag 

(bondesamhälle, industrialisering, världskrig, efterkrigstid, teknik-
samhälle och digitalisering). 

3. Hur traditioner har betydelse och hur de har påverkat det 
svenska samhället. 

4. Den svenska välfärdsstrukturen och dess finansiering. 
5. Arbetsmarknad, arbetsliv och privatekonomi. 
6. Klimatet och miljöns betydelse för våra livsvillkor och bety-

delsen av hållbar utveckling. 
7. Integration och segregation. 
8. Sveriges grundlagar, det svenska rättssystemet och principer 

för rättssäkerhet. 
9. Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal 

och nationell nivå. 
10. Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser och allmän 

rösträtt. 
11. Vad det innebär att vara en aktiv, ansvarstagande och del-

aktig medborgare. 
12. Förtrogenhet med såväl jämlikhet och jämställdhet som 

med mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer 
och processer. 
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13. Förtrogenhet med världsreligioner och livsåskådningar 
och hur de har betydelse för människors identitet, grupptillhörig-
het och livsstil.  

14. Övergripande kunskap om EU och andra viktigare inter-
nationella samarbeten. 

Boken ska översättas till flera större språk för att underlätta 
inlärningen. 

 
När det gäller kravet på kunskaper i samhällskunskap framgår det av 
kommittédirektiven att det är kunskaper i grundläggande samhälls-
kunskap som ska visas. I avsnitt 6.2 föreslår utredningen att kravet 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska bygga på samhörig-
het såsom det förklaras där. Utgångspunkten för utformandet av 
provdelen i samhällskunskap bör enligt utredningen på motsvarande 
sätt också styras av grundtanken om samhörighet och inkludering.  

Eftersom det är grundtanken på samhörighet som ska vara ut-
gångspunkten för utformandet av provet blir det relevant att ställa 
frågan vilka grundläggande kunskaper i samhällskunskap som är rim-
liga att ha för att höra samman med Sverige. 

För den som bor och arbetar i Sverige kan betydelsen av att känna 
till grunderna för samhällslivet inte överskattas. Att kunna tillgodo-
göra sig kunskaper om vilka lagar, regler och principer som är av 
central betydelse i Sverige, att förstå vad det innebär att samhället 
bygger på demokrati och jämställdhet liksom att känna till vilka 
rättigheter och skyldigheter som varje individ har är viktigt av flera 
anledningar. Det är t.ex. svårt för en person att till fullo utöva sina 
rättigheter i samhället och kunna förstå sina skyldigheter utan kun-
skaper om hur samhället fungerar. Detsamma gäller för interaktio-
nen med andra i samhället. Den som kan kommunicera med sina 
medmänniskor och har en grundförståelse för hur samhället är kon-
struerat och fungerar kan således antas öka sina möjligheter att bli 
en aktiv samhällsmedborgare som känner delaktighet i och sam-
hörighet med samhället.  

Det kan konstateras att det inom samhällskunskapsområdet inte 
finns något gemensamt standardiseringsverktyg som underlättar en 
konkret diskussion om kunskapsnivåer. Detta gör att det blir mer 
abstrakt och svårare att beskriva vilken kunskapsnivå som efterfrågas 
och vad som ska ligga till grund för utformandet av provdelen i sam-
hällskunskap.  
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En möjlig väg skulle kunna vara att knyta den efterfrågade kun-
skapsnivån till en redan befintlig kursplan i samhällskunskap för t.ex. 
årskurs 4–6 eller 7–9.  

En annan möjlig och kanske mer adekvat väg med tanke på att 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås omfatta 
alla som fyllt 16 men inte 67 år skulle kunna vara att i stället titta på 
kursplanen för komvux grundläggande nivå gällande t.ex. den grund-
läggande inledande kursen i samhällsorienterande ämnen.  

Grundläggande inledande kurs i samhällsorienterande ämnen – 
komvux 

I kursplanen för komvux grundläggande nivå gällande den grundläg-
gande inledande kursen i samhällsorienterande ämnen sägs följande 
om kursens syfte.  

Undervisningen i den grundläggande inledande kursen i samhällsorien-
terande ämnen inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
syftar till att eleven utifrån tvärvetenskapliga perspektiv utvecklar kun-
skaper om samhället och om människors livsvillkor. Samhällskunskap, 
historia, religionskunskap och geografi bidrar med olika ämnesper-
spektiv på det svenska samhällets utveckling, förutsättningar och utma-
ningar. Eleven ska genom undervisningen därmed få en grund för en 
bredare samhällsförståelse samt utveckla tilltro till sin egen förmåga att 
aktivt delta i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. 

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla kunskaper 
om hur individen och samhället påverkar varandra. Eleven ska i under-
visningen även ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhälls-
frågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekono-
miska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla kun-
skaper om geografiska samband och olika livsmiljöer. Eleven ska i 
undervisningen även bli uppmärksammad på frågor som rör naturresur-
ser och hållbar utveckling. 

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att tillägna sig en historisk 
referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. Eleven ska också 
få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och 
män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. 
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Eleven ska i undervisningen ges förutsättningar att utveckla kunskaper 
om religioner och olika livsåskådningar. Undervisningen ska även ge 
kunskap om och förståelse för hur olika traditioner har påverkat det 
svenska samhället och dess värderingar. Vidare ska undervisningen 
stimulera eleven att reflektera över olika livsfrågor, sina identiteter och 
sitt etiska förhållningssätt. 

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper om hur 
man kritiskt kan granska fakta och förhållanden inom det samhälls-
orienterande området. Eleven ska i undervisningen ges förutsättningar 
att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt vilket omfattar att söka och 
värdera information från olika källor och medier. Eleven ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digita-
liseringen. 

I undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla förtrogen-
het med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, 
värden och principer. Eleven ska ges möjlighet att reflektera över sin 
egen roll i det demokratiska samhället och vad det innebär att vara en 
aktiv, ansvarstagande och delaktig medborgare. Därigenom ska eleven 
stimuleras att engagera sig i och delta i ett öppet meningsutbyte om 
samhällsfrågor. 

Vidare uttalas i kursplanen att eleven genom undervisningen i den 
grundläggande inledande kursen i samhällsorienterande ämnen sam-
manfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

• reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar 
och förändras samt hur individer och grupper samverkar,  

• använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet 
mellan människa, natur och samhälle, 

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar 
av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utveck-
lingslinjer, 

• analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och 
påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, 

• söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor 
samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera 
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, samt 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 
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Som centralt innehåll i kursen anges följande moment.  

Individen och samhället 

• Sveriges geografi och geografiska förutsättningar, till exempel 
befolkning, kulturlandskap och infrastruktur. 

• Geografiska metoder och arbetssätt, till exempel kartan och dess 
uppbyggnad. 

• Att flytta mellan länder och inom ett land. Orsaker och konse-
kvenser. 

• Centrala samhällsfunktioner och olika stödfunktioner i sam-
hället, till exempel räddningstjänst, sjukvård och socialtjänst. 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 
och hur de påverkar miljö och hälsa. 

• Vanliga traditioner och högtider, bl.a. med anknytning till kristen-
domen. 

• Religioner och andra livsåskådningar i världen och i ett mång-
kulturellt Sverige. 

Kulturliv och friluftsliv i Sverige. 

• Så styrs Sverige. 

• Den svenska demokratin och välfärdssamhällets framväxt. 

• Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 
nationell nivå – riksdag, regering, landsting och kommuner. 

• Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och 
samhället i stort. 

• Information och kommunikation. 

• Det svenska medielandskapet. Olika slags medier, deras upp-
byggnad och innehåll, till exempel traditionella massmedier och 
sociala och digitala medier. 
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• Möjligheter och utmaningar i det förändrade medielandskapet. 
Möjligheter och utmaningar förknippade med internet och digital 
kommunikation. 

• Metoder för att söka information från olika källor i de samhälls-
orienterande ämnena. Hur man kan bearbeta och värdera infor-
mation. 

Rättigheter och rättsskipning 

• Grundläggande mänskliga rättigheter. Fri- och rättigheter samt 
skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Jämlikhet och jäm-
ställdhet i ett mångkulturellt Sverige. 

• Urfolket samerna och nationella minoriteter i Sverige. 

• Lagstiftning, lagar och normer. Kriminalitet och rättssystemet. 

• Privatekonomi och samhällsekonomi. 

• Privatekonomi. Inkomster, utgifter, skatt, transfereringar, lån, 
sparande och betalningsformer. 

• Offentlig ekonomi. Skatter och vad de används till. 

• Arbetsmarknaden i Sverige. Utbildningsvägar, yrkesval, entre-
prenörskap och olika anställningsformer. 

Grundläggande fortsättningskurs i samhällsorienterande 
ämnen – komvux 

Inom vuxenutbildningen finns det även en grundläggande fortsätt-
ningskurs i samhällsorienterande ämnen. Syftet med denna är det-
samma som för den inledande kursen men med fördjupning. Det 
centrala innehållet i den kursen är följande.  

Individer, gemenskaper och livsmiljöer 

• Sveriges geografi och förutsättningar i natur och miljö för be-
folkning och bebyggelse, både i nutid och ett historiskt perspek-
tiv, till exempel mark, vatten och klimat. 
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• Geografins metoder och arbetssätt, till exempel olika slags kartor, 
diagram och tabeller. 

• Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor. 

• Migration förr och nu, dess orsaker och konsekvenser. Integra-
tion och segregation i samhället. 

• Sveriges välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjuk-
vårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. 

• Information och kommunikation. 

• Mediernas roll som nyhetsförmedlare, underhållare, opinions-
bildare och samhällsgranskare. Olika slags medier och deras upp-
byggnad och innehåll. 

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av 
omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel ut-
ifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan 
styras av bakomliggande programmering. 

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kom-
munikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av 
digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga 
aspekter. 

• Metoder för att söka information från olika källor i de samhälls-
orienterande ämnena. Hur man kan bearbeta och värdera infor-
mation. 

Rättigheter och rättskipning 

• Grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och 
rättigheter samt skyldigheter. Jämlikhet och jämställdhet i Sverige. 
Etiska och moraliska dilemman. 

• Sveriges grundlagar samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 
Rättssystem och principer för rättssäkerhet i Sverige. 

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i 
Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär. 

• Samhällsresurser och fördelning. 
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• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger 
samman. 

• Orsaker till förändringar i samhällsekonomin, nationellt och glo-
balt och vilka effekter de kan få för individer, grupper och länder. 

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor. Ut-
bildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt sam-
hälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löne-
skillnader. 

• Hur socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet påverkar utbild-
ning, boende, välfärd, ekonomiska resurser, makt och inflytande. 

• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika 
områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruk-
tur samt förändrade attityder och värderingar. 

• Beslutsfattande och politiska idéer. 

• Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och 
nationell nivå – riksdag, regering, landsting och kommuner. 

• Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser. Hur politiska 
partier bildades och framväxten av den allmänna rösträtten. 

• Europeiska unionen (EU) och dess beslutsorgan. 

Etik, religion och samhälle 

• Begreppen religion och livsåskådning samt centrala tankegångar i 
världsreligionerna. Hur religioner och andra livsåskådningar kan 
forma människors identiteter, grupptillhörigheter och livsstilar. 

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och kon-
flikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

• Etiska frågor, resonemang och modeller. 
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Historiska sammanhang och begrepp 

• Historiska tidsperioder, händelser och personer fram till cirka 
1900 med betydelse för vår egen tid, till exempel forna civilisa-
tioner och revolutioner. Imperialism och industrialisering. 

• Historiska tidsperioder, händelser och personer från cirka 1900 
till nutid, till exempel de båda världskrigen och efterkrigstiden. 
Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. 

• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. 

• Internationella samarbeten. FN, nordiskt samarbete och fram-
växten av Europeiska unionen (EU). 

Samhällsorientering – boken ”Om Sverige” 

En annan möjlighet skulle kunna vara att koppla de efterfrågade kun-
skaperna till det material som Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Göteborgs stad har tagit fram för att kunna användas i den aktivitet 
för nyanlända som kallas samhällsorientering (se avsnitt 4.3).  

Sedan år 2010 är samhällsorientering en del av etableringen av 
nyanlända och kommunerna har ansvar att erbjuda personer som 
omfattas av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa ny-
anlända invandrare (däri inkluderat personer som omfattas av lagen 
[2017:584 samt även 2010:197 under en övergångsperiod] om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare) möjlighet att 
delta.60 Samhällsorienteringen ska ge nyanlända en grundläggande 
förståelse för det svenska samhället och en bra grund för fortsatt 
kunskapsinhämtande. Målet med samhällsorienteringen är att del-
tagaren utvecklar kunskap om:  

• de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna,  

• den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,  

• hur samhället är organiserat, och  

• praktiskt vardagsliv.  

 
60 Förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
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Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar. 

1. Att komma till Sverige. 

2. Att bo i Sverige. 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 

4. Individens rättigheter och skyldigheter. 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 

6. Att påverka i Sverige. 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 

8. Att åldras i Sverige. 

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmål 
eller annat språk som deltagaren behärskar väl och normalt avslutas 
utbildningen av deltagaren inom ett år från det att samhällsorienter-
ingen påbörjats.61  

Länsstyrelserna, som tillsammans med många andra myndigheter 
har i uppdrag att underlätta etableringen av nyanlända, har också i 
uppdrag att stödja kommunerna i samordningen av kommunal verk-
samhet såsom sfi och samhällsorientering. Det är i den egenskapen 
som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad tagit fram 
ett material som kan användas i samhällsorienteringen. Materialet, 
boken ”Om Sverige”, är baserad på förordningen (2010:1138) om sam-
hällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Boken är nedladd-
ningsbar i PDF-format på tio olika språk från Information Sveriges 
webbplats, informationsverige.se, som drivs av länsstyrelserna, Migra-
tionsverket och Arbetsförmedlingen.  

Det finns ett antal fördelar med alternativet att knyta samhälls-
kunskapsprovet till boken ”Om Sverige”. Det finns redan ett fram-
arbetat material som täcker flera delar av det som skulle kunna anses 
utgöra grundläggande kunskaper i samhällskunskap. Många kommer 
redan att ha stött på materialet och haft möjligheter att ta till sig det, 
i många fall på sitt modersmål, samt haft möjligheter att diskutera 

 
61 Länsstyrelsen i Jönköpings län (2018). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn 
av samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-1645-2018. www.lansstyrelsen.se/download/ 
18.4450a1b01677dda1bf72e31/1544442659211/Länsstyrelsens%20återrapportering%20av%2
0uppdrag%20om%20översyn%20av%20samhällsorientering%20för%20nyanlända%20-
%202018.pdf [2020-11-04]. 
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det med andra om de har fullföljt den erbjudna kursen i samhälls-
orientering. Även de som inte har gått kursen kan ladda ned mate-
rialet från en befintlig webbplats. Andra fördelar med att använda 
materialet skulle kunna vara att det, om förutsättningarna för del-
tagandet i samhällsorientering utvidgades, sannolikt skulle innebära 
ett incitament för fler att gå kursen i samhällsorientering.62  

Härutöver har länsstyrelserna för år 2020 fått ett anslag om 
10 miljoner kronor för att utveckla utbildningsmaterial och metod-
stöd för samhällsorientering, vilket enligt uppgift kommer att inne-
bära att materialet arbetas om och blir än mer digitaliserat, vilket 
skulle kunna leda till att materialet blir ännu bättre.  

Det finns dock också nackdelar med att knyta samhällskun-
skapsprovet till boken ”Om Sverige”. Till att börja med är boken 
framtagen för att fylla ett delvis annat syfte. Innehållet är framtaget 
för att ge en samhällsorientering om svenska förhållanden till ny-
anlända. Materialet är således framtaget för personer i en annan situa-
tion med andra behov av kunskaper i samhällskunskap än de som vill 
förvärva svenskt medborgarskap. Om boken ”Om Sverige” skulle 
läggas till grund för samhällskunskapsprovet skulle boken därför be-
höva kompletteras i flera hänseenden för att fylla sitt syfte. En sådan 
komplettering skulle i och för sig kunna ske genom att man på en 
webbplats om medborgarskapsprovet lägger in t.ex. informations-
rutor och länkar till sådana sidor som anses innehålla viktig sam-
hällsinformation. Det skulle t.ex. kunna vara information som finns 
på Sveriges Riksdag och andra myndigheters hemsidor. Utredningen 
anser dock att en sådan ordning riskerar att skapa svårigheter ur ett 
förutsägbarhetsperspektiv både för en provutvecklare och för den 
som ska göra provet. Utredning bedömer därför att det är en mindre 
lämplig ordning.  

Som framgår nedan i avsnitt 7.6 föreslås dessutom provet i sam-
hällskunskapsdelen genomföras digitalt med flervalsfrågor som ska 
kunna slumpas fram. En sådan utgångspunkt kräver en bank med ett 
mycket stort antal frågor, vilket i sig förutsätter ett omfattande 
grundmaterial att utgå ifrån. Den anpassning av boken ”Om Sverige” 
som i så fall skulle behöva göras skulle därför medföra en relativt 
omfattande insats. En sådan åtgärd skulle i sin tur, beroende på hur 

 
62 Av Länsstyrelsen i Jönköpings län (2020). Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 46 enligt 
regleringsbrevet för 2019. Samhällsorientering för nyanlända, Dnr 851-127-2020, framgår att 
antalet deltagare inom samhällsorienteringen har minskat. 
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den utförs, också riskera att leda till ett material som inte längre är 
lämpligt för det ändamål som det först togs fram.  

En annan väsentlig aspekt har att göra med behovet av en helhet 
i arbetet med att dels ta fram ett prov, dels skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för den som ska göra provet. Inte minst ur ett 
rättvise- och förutsebarhetsperspektiv är det viktigt att varje person 
som vill göra medborgarskapsprovet ska ha en möjlighet att för-
bereda sig och förstå vad som krävs. Om en bok och ett prov ut-
vecklas samtidigt blir det enligt uppgifter från Göteborgs universitet 
lättare att skapa ett konstrukt som stämmer överens med innehållet 
i det material som provdeltagaren kan ta del av för att förbereda sig 
för provet. Härutöver kan det konstateras att språket i boken ”Om 
Sverige” inte är granskat ur perspektivet att det inte får överskrida 
GERS-nivå B1. 

En annan svårighet är att boken ”Om Sverige” är en produkt som 
ägs, utvecklas och förvaltas av länsstyrelserna inom ramen för de 
uppdrag som de har gällande integration, varför möjligheten till in-
flytande över eventuella behov av omarbetning för att bättre passa i 
ett medborgarskapssammanhang ligger utanför utredningens kontroll. 

Mot den samlade bakgrunden har utredningen kommit fram till 
att alternativet att utgå ifrån boken ”Om Sverige” vid utformandet 
av provdelen i samhällskunskap inte är en optimal lösning.  

En för ändamålet framtagen bok 

Som framgår av kapitel 5 är det en beprövad metod som tillämpas i 
många andra länder att bygga ett prov på ett för ändamålet framtaget 
och samlat material. I Danmark t.ex. baseras provet på en bok som 
finns att ladda ned från nätet. Även i Kanada baseras samhällskuns-
kapsprovet på en studiehandbok. Boken är gratis och finns i flera 
format såsom online och som MP3, PDF och e-bok. I Norge till-
handahåller man frågor online som provdeltagarna kan öva på i 
förväg inför provet. Förenade kungariket kombinerar de nu nämnda 
ordningarna och baserar samhällskunskapsprovet på en officiell hand-
bok som finns att köpa i olika format. Därutöver finns möjlighet att 
öva på exempelfrågor på internet. De officiella frågorna publiceras 
emellertid inte. I USA där sökandens kunskaper i samhällskunskap 
testas av en tjänsteman finns en bok och studiefrågor på den ameri-
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kanska migrations- och medborgarskapsmyndighetens (USCIS) 
hemsida på olika språk såsom t.ex. spanska, kinesiska och koreanska 
som den sökande kan använda för att förbereda sig. Mot den 
bakgrunden och att utredningen kommit fram till att det inte vore 
optimalt att basera provdelen i samhällskunskap på boken ”Om 
Sverige”, har utredningen övervägt alternativet att låta ta fram ett 
helt nytt material i stället, i form av en bok, som kan ligga till grund 
för provdelen i samhällskunskap. 

Utredningen har i det sammanhanget övervägt möjligheten att 
basera en sådan ny bok på läroplanen för vuxenutbildningen och 
kursplanen för komvux för antingen grundläggande nivå gällande 
den grundläggande inledande kursen eller den grundläggande fort-
sättningskursen i samhällsorienterande ämnen eller en kombination 
av dessa. Utredningen anser att det uttalade syftet med och innehållet 
i dessa kurser stämmer väl överens med det behov av kunskaper som 
utredningen har identifierat att man behöver ha för att leva och 
fungera i det svenska samhället. Att ta avstamp i en redan befintlig 
kurs inom kommunal vuxenutbildning skulle också sannolikt öka 
incitamentet hos fler att läsa de aktuella kurserna, vilket i alla av-
seenden borde uppfattas som positivt. 

En för ändamålet framtagen bok skulle kunna fokusera på sådana 
samhällsvetenskapliga delar som framstår som mest relevanta ur ett 
medborgarskapsperspektiv. Uppdraget att ta fram ett sådant mate-
rial skulle kunna ges till ett lärosäte och skulle i så fall kunna ges till 
samma lärosäte som får i uppdrag att utveckla provdelen i samhälls-
kunskap. Tyngdpunkten i såväl boken som i provet bör enligt ut-
redningen ligga på kunskaper som man behöver ha för att leva och 
fungera i det svenska samhället, men med särskilt fokus på demo-
krati och den demokratiska processen. 

Materialet eller boken skulle kunna utformas t.ex. som en anto-
logi där olika grundskole-, gymnasie- eller universitetslärare inom 
det samhällsvetenskapliga området bjuds in för att skriva olika 
delar/kapitel i enlighet med i en förordning reglerade delområden. 
Samma lärare skulle samtidigt kunna ta fram ett visst antal exempel-
frågor kopplade till den text de skriver. Ett annat alternativ är att all 
text och tillhörande utkast till frågor tas fram av en eller ett fåtal 
personer. Fördelen med att inkludera fler författare är att det totala 
materialet kommer fram snabbare då. Ett sådant projekt skulle 
kunna hållas ihop av det lärosäte som får i uppdrag att utveckla prov-
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delen i samhällskunskap men kan också hållas ihop av en myndighet. 
Projektet skulle i vilket fall som helst behöva ha en redaktionskom-
mitté eller referensgrupp kopplad till sig som granskar texter och 
frågor både ur faktaperspektiv och ur perspektivet att de speglar det 
efterfrågade innehållet. Därefter måste texter och frågor granskas ur 
språkligt och pedagogiskt hänseende så att de inte är utformade på 
en nivå som kräver mer av läsaren än GERS-nivå B1, som är den 
språkliga nivå som krävs för läs- och hörförståelse i delprovet i 
svenska. Parallellt med detta arbete skulle själva provutvecklings-
arbetet kunna bedrivas med de krav som ställs på rättvisa, rättssäker-
het och validering.  

När det finns ett färdigt material som håller den kvalitet som kan 
krävas skulle boken kunna översättas till de språk som bedöms som 
viktigast på motsvarande sätt som skett gällande boken ”Om 
Sverige”, för att underlätta inlärningen för så många som möjligt. 
I avsnitt 6.2 påpekas att det är viktigt att det nya kravet på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap ska vara så balanserat, rättvist och 
jämställt som möjligt så att det inte leder till exkludering och ute-
stängande. Ur det perspektivet anser utredningen att det är angeläget 
att den nya boken översätts till flera av de större språken. Den 
aktuella boken skulle sedan kunna finnas tillgänglig i olika former, 
som t.ex. e-bok och ljudbok och med möjlighet till nerladdning på 
motsvarande sätt som boken ”Om Sverige”. Exempelfrågor skulle 
också kunna finnas tillgängliga på en webbportal som den enskilde 
kan besöka för att förbereda sig inför provet på motsvarande sätt 
som i t.ex. Norge eller USA. 

En uppenbar konsekvens av att ta fram ett helt nytt material som 
provdelen i samhällskunskap kan baseras på är att det tar tid och 
resurser i anspråk att ta fram ett sådant material. När det gäller tids-
åtgången har framtagandet av en ny bok dock den fördelen att boken 
och provet kan tas fram parallellt. Utredningens bedömning är 
därför att arbetet med att ta fram en ny bok sannolikt inte påverkar 
den totala tidsåtgången. Som framgår av kapitel 16 är det arbetet med 
konstruktionen av provet och testning av frågor som tar lång tid. 
Förslaget att boken ska översättas får naturligtvis till konsekvens att 
det tar längre tid än det skulle ha gjort om boken bara skrevs på 
svenska. Samtidigt är det rimligt att utgå ifrån att själva översätt-
ningsarbetet till valda språk görs av olika personer under samma 
tidsrymd, varför det inte borde vara fråga om mer än en viss ytter-
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ligare tidsåtgång för just detta arbete. Utredningen uppskattar att 
kostnaden för framtagandet av en ny bok att basera provdelen i sam-
hällskunskap på skulle uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor. 

Det kan framstå som att alternativet att bygga provet på boken 
”Om Sverige” skulle bli väsentligt billigare och ta mindre tid i an-
språk mot bakgrund av att den boken redan finns och har översatts. 
Mot bakgrund dels av det anpassningsarbete som skulle behöva göras 
av boken, både innehållsmässigt och språkligt/pedagogiskt, för att 
den ska kunna ligga till grund för utvecklandet av ett rättvist, rätts-
säkert och förutsebart samhällskunskapsprov, dels vad som sagt ovan 
om arbetet med provkonstruktet,63 bedömer utredningen dock att så 
inte är fallet. 

Sammantaget och med hänsyn till såväl rättvise-, rättssäkerhets- 
och legitimitetsskäl anser utredningen att det mest ändamålsenliga 
är att ta fram ett nytt material, t.ex. på sätt som beskrivits ovan. Ut-
redningen bedömer att den kostnad och det arbete som krävs för att 
ta fram ett nytt material som provdelen i samhällskunskap kan byg-
gas på är rimlig, ekonomiskt försvarbar och proportionerlig i för-
hållande till syftet med kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap. 

Utgångspunkt för såväl den nya boken som provdelen 
i samhällskunskap  

Utredningen föreslår att avstampet för såväl innehållet i den nya 
boken som för provdelen i samhällskunskap, tas i läroplanen för vuxen-
utbildningen och kursplanen för den grundläggande inledande kursen 
men med viss komplettering av vad som framgår av kursplanen för den 
grundläggande fortsättningskursen i samhällsorienterande ämnen på 
komvux grundläggande nivå. De delar i dessa kursplaner som upp-
fattas som centrala ur ett medborgarperspektiv föreslås regleras i 3 § 
förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskun-
skap som delområden som ska ingå i samhällskunskap på grund-
läggande nivå.  

Boken bör precis som i andra länder kompletteras med exempel-
frågor som den enskilde kan öva på inför provet. Information om 

 
63 Med konstrukt förstås, enligt uppgift från provkonstruktörer, ett underlag som innehåller 
en tydlig definition och specificering av de kunskaper och kompetenser som ett test är avsett 
att mäta. 
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hur och var medborgarskapsprovet går till och genomförs, tillhanda-
hållandet av boken och exempelfrågor bör läggas upp på en webb-
portal som den enskilde kan besöka för att inhämta den information 
som denne behöver om provet och för att förbereda sig inför det. 
Universitets- och högskolerådet, som är den myndighet som före-
slås få ansvaret för medborgarskapsprovet (se avsnitt 11.4), skulle 
t.ex. kunna ha dessa uppgifter på en särskild webbsida.  

7.5.2 Vilket språk ska samhällskunskapsprovet göras på? 

Förslag: Provet ska göras på svenska på en språklig nivå för läs- 
och hörförståelse som motsvarar GERS-nivå B1. 

 
När det gäller provet i samhällskunskap har utredningen övervägt 
om det finns anledning att utveckla ett prov i samhällskunskap som 
kan genomföras på flera språk och inte enbart på svenska för att 
undvika att samhällskunskapsprovet blir ett förtäckt prov i svenska. 
Om den bok som utredningen föreslår ska tas fram översätts till flera 
språk finns det möjlighet för en provutvecklare att utveckla prov på 
de språk till vilka det finns översättningar. Förberedelser inför pro-
vet skulle då också kunna ske på olika språk. Det kan nämnas att sam-
hällskunskapsprovet i Norge finns på 27 olika språk och att det är 
upp till individen som ska göra provet att välja vilket språk han eller 
hon vill genomföra provet på. Anledningen till det norska upplägget 
är att man där ställer krav på samhällskunskap såväl vid ansökan om 
permanent uppehållstillstånd som vid förvärv av medborgarskap och 
att det endast är när man ansöker om medborgarskap som det krävs 
att man har klarat samhällskunskapsprovet på norska (nynorsk eller 
bokmål).  

Enligt kommittédirektiven ska provet genomföras rättvist, rätts-
säkert och ändamålsenligt. Mot den bakgrunden, och med hänsyn 
till att den bok som samhällskunskapsprovet föreslås bygga på inte 
rimligen kommer att kunna översättas till andra än ett begränsat 
antal större språk, anser utredningen att det inte skulle vara rättvist 
mot dem som inte kan något av de språk som boken översätts till att 
ge samhällskunskapsprovet på något annat språk än svenska. En jäm-
förelse med andra länder visar att det vanligaste i dessa länder också 
är att motsvarande prov ges på respektive lands officiella språk (se 
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kapitel 5). En annan aspekt som bör beaktas är att kostnaderna för 
att konstruera provet och göra en frågebank på ett flertal språk med 
nödvändighet kommer att bli väsentligt högre än om detta bara görs 
på svenska. Sammanfattningsvis föreslår utredningen att provdelen i 
samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap ska kon-
strueras och göras på svenska.  

I sammanhanget kan noteras att Migrationskommittén har före-
slagit att det ska ställas ett krav på språk- och samhällskunskap för 
förvärv av permanent uppehållstillstånd men avstått från att lämna 
förslag på hur sådana krav ska utformas med hänvisning till den här 
utredningens arbete.64 Om det vore politiskt önskvärt att åstad-
komma en relation mellan kravet på samhällskunskap för permanent 
uppehållstillstånd respektive för medborgarskap på motsvarande 
sätt som i Norge, vore det med utredningens förslag möjligt. För 
permanent uppehållstillstånd skulle ett prov i samhällskunskap kunna 
utformas på flera språk med utgångspunkt från översättningarna av 
den bok som utredningen föreslår ska tas fram för utvecklande av 
provdelen i samhällskunskap för förvärv av medborgarskap. I ett 
sådant scenario skulle det i framtiden vara möjligt för en person att, 
som i Norge, välja om han eller hon vill göra provet på ett annat 
språk för ansökan om permanent uppehållstillstånd eller på svenska 
för anmälan eller ansökan om förvärv av medborgarskap. I samman-
hanget kan dock erinras om att det i forskning inte finns något stöd 
för sambandet mellan en särskild nivå på språkkunskaper och inte-
gration, varför en trappa likt den som finns i Norge och andra länder, 
inte nödvändigtvis leder till t.ex. ökad integration eller samhörighet.65 

För att samhällskunskapsprovet inte ska bli ett förtäckt prov i 
svenska och med hänvisning till vad som sagts ovan angående vilken 
nivå som ska krävas i provdelen i svenska, dvs. en nivå som motsvarar 
GERS-nivå B1 vad gäller läs- och hörförståelse, bör den språkliga 
nivån på samhällskunskapsprovet inte överstiga en språklig nivå för 
läsförståelse än motsvarande GERS-nivå B1. 

 
64 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54), s. 218. Stockholm: Justitiedepartementet. 
65 Rooth & Strömblad (2008). Språk, krav och medborgarskap, Underlagsrapport nr 14 till 
Globaliseringsrådet; Kriegbaum Jensen, Mouritsen, Cochran Bech, Vincents Olsen (2019). 
Roadblocks to citizenship: selection effects of restrictive naturalisation rules. Journal of Ethnic 
and Integration Studies, ss. 1–19. doi.org/10.1080/1369183X.2019.1667757; Böcker och Strik 
(2011). Language and Knowledge Tests for Permanent Residence Rights: Help or Hindrance 
for Integration? European Journal of Migration and Law, 13, ss. 157–184, se också Carlsen, 
Bugge, Helland Gujord (2019). Språktest ger inte bättre integration, Svenska dagbladet. 
www.svd.se/forskare-spraktest-ger-inte-battre-integration. 
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7.6 Metoder för medborgarskapsprovets 
genomförande och rättning 

Förslag:  Medborgarskapsprovet ska genomföras digitalt. Prov-
delen i samhällskunskap ska bestå av flervalsfrågor  
 
Bedömning: Provdelen i samhällskunskaps bör rättas automa-
tiskt, liksom språkdelarna i delprovet i svenska som prövar läs- och 
hörförståelse. Skriftlig färdighet i svenska bedöms behöva rättas 
manuellt och individuellt. Test av muntlig färdighet bedöms 
kunna genomföras genom inläsning på ljudfil som får bedömas 
och värderas individuellt.  

 
Ett medborgarskapsprov som det föreslagna kan utformas och 
genomföras på många olika sätt. Det kan göras individuellt vid ett 
besök hos en handläggare. En handläggare kan vid ett sådant besök 
pröva alla de efterfrågade förmågorna och färdigheterna på de för-
utbestämda nivåerna samt genomföra ett samhällskunskapstest. Dessa 
tester kan ske på papper vad gäller läs- och hörförståelse respektive 
skriftlig färdighet och sedan rättas antingen manuellt av handlägga-
ren eller med hjälp av automatiska system. Det kan ske genom fler-
valsfrågor eller med essäfrågor. Därutöver måste den muntliga fär-
digheten testas vilket ju kan ske vid samma tillfälle. Men alla för-
mågor kan också testas genom muntliga instruktioner från hand-
läggaren. Ett exempel på den metoden finns i USA.  

I USA finns det ett krav på kunskaper i engelska och om USA:s 
historia och styre och här bedöms sökandes kunskaper endast vid ett 
prov inför en handläggande tjänsteman hos USA:s motsvarighet till 
Migrationsverket. Tjänstemannen bedömer sökandens förmåga att 
prata och förstå engelska. Ett standardiserat läsprov görs inför 
tjänstemannen och när det gäller den skriftliga förmågan förväntas 
sökanden skriva tre meningar på ett sätt som tjänstemannen förstår. 

En annan metod skulle kunna vara att arrangera ett prov vid ett 
visst antal tillfällen per år då flera personer kan göra prov samtidigt. 
Dessa kan göras på papper och rättas antingen manuellt eller med 
hjälp av digitala hjälpmedel. Frågorna kan bestå av flervalsfrågor i de 
delar som avser att testa läs- och hörförståelse medan den muntliga 
och skriftliga färdigheten måste hanteras på annat sätt. För dessa 
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färdigheter finns olika alternativ vad gäller både genomförande och 
rättning. Gemensamt för båda är dock att det sannolikt behövs en 
mer individualiserad rättning än vad som är fallet vid automatisk 
rättning av flervalsfrågor. Ett exempel på ett sådant system finns i 
Finland.  

I Finland ska den som vill bli medborgare styrka sina språkkun-
skaper genom att ge in ett bevis på att denne har en allmän språk-
examen på en viss färdighetsnivå (som motsvarar GERS-nivå B1) i 
skriftlig och muntlig färdighet eller en språkexamen för statsför-
valtningen med nöjaktig förmåga i skriftlig och muntlig färdighet. 
Såväl den allmänna språkexamen som språkexamen för statsförvalt-
ningen är fristående examina utan koppling till någon språkkurs. Vid 
den allmänna språkexamen testas alla förmågor även om det för med-
borgarskap räcker med att visa skriftliga och muntliga färdigheter på 
GERS-nivå B1. Proven används för olika syften. För båda gäller att 
den som vill göra provet måste anmäla i förväg vilken nivå på provet 
den sökande vill göra. Vad gäller allmän språkexamen kan den sökande 
avlägga examen på grundnivån (motsvarar GERS-nivå A1–A2), på 
mellannivån (motsvarar GERS-nivå B1–B2) eller på den högsta nivån 
(motsvarar GERS-nivå C1–C2). Testets alla delprov avläggs på samma 
nivå. Sättet att avlägga delprovet i muntlig färdighet beror på nivå och 
språk. Grundnivån och mellannivån genomförs i en språkstudio. Den 
högsta nivån genomförs i en språkstudio och i ett samtalsprov ansikte 
mot ansikte. I testet på grundnivå för finska och svenska ingår även 
en intervju. Den allmänna språkexamen anordnas på testcentrum på 
datum som bestäms på förhand. Alla som gör testet vid en viss tid-
punkt får samma frågor. Språkexamen för statsförvaltningen arran-
geras på olika platser i landet, men prov i den högsta nivån ges bara i 
Helsingfors.  

En genomgång av hur andra länder gör visar att det inte är ovan-
ligt att obligatoriska eller frivilliga språkkurser avslutas med språk-
prov. I t.ex. Danmark, som kräver godkända resultat på prov i både 
danska och samhällskunskap, arrangeras både språk- och samhälls-
kunskapsprov av olika språkcentrum. Språkprov ges i slutet av olika 
delkurser som ges på olika nivåer. Språkkurserna är obligatoriska för 
flyktingar och frivilliga för arbetskraftsinvandrare. Genom proven 
testas läs- och hörförståelse liksom skriftlig framställning och munt-
lig kommunikation. Nivån på det prov som i regel krävs för förvärv 
av medborgarskap ligger på GERS-nivå B2. Av offentligt tillgänglig 
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information framgår att den muntliga färdigheten på den nivå som 
krävs för förvärv av medborgarskap prövas på så sätt att den som gör 
provet får titta på en bild som visar ett visst sammanhang t.ex. att 
det råder mobiltelefonförbud i skolan. Personen får viss tid på sig att 
titta på bilden och ska därefter muntligen berätta/hålla en presen-
tation om bilden för en för ändamålet utsedd examinator. Därefter 
ställer examinatorn olika kontrollfrågor i syfte att säkerställa att prov-
deltagaren kan reflektera, resonera och argumentera kring olika fråge-
ställningar som kan aktualiseras. Därefter får provdeltagaren se två 
nya bilder, varpå examinatorn ställer frågor om de nya bilderna på 
motsvarande sätt som gällande den första bilden. Provet beräknas ta 
cirka 2,5 timmar att genomföra. Material med bilder och tänkt upplägg 
finns färdigställt liksom instruktioner om hur provet ska genomföras 
och bedömas. Processen följs av en granskare så att allt går rätt till.66  

Trots att samhällskunskap ingår som en del i språkkursen avslutas 
inte språkkursen med ett prov i samhällskunskap utan ett sådant ges 
två gånger om året vid de språkcentrum som ger språkkurser.67 Sam-
hällskunskapsprovet består av flervalsfrågor som har tagits fram av 
en särskild kommitté. Den som önskar göra provet anmäler sig vid de 
språkcentrum som ger språkkurser.68 Av den offentliga information 
som finns om hur samhällskunskapsprovet går till framgår att provet 
tar 45 minuter att göra och görs på papper. 

Men prov och tester kan också göras på helt andra sätt. I Neder-
länderna t.ex. krävs att sökanden visar att hon eller han är tillräckligt 
integrerad i det nederländska samhället. Detta görs genom en exa-
men i civil integration (Inburgeringexamen) som består av två delar; 
en praktisk del där språkkunskaper (läsförståelse respektive skriftlig 
och muntlig färdighet på GERS-nivå A2) testas och en central del 
där bl.a. kunskaper i samhällskunskap testas. Integrationsexamen är 
den avslutande delen av en integrationsutbildning som alla förväntas 
fullgöra. I den praktiska delen görs en distinktion mellan personer 
som avser att arbeta och personer som avser att stanna hemma för 
att ta hand om barn. Syftet är att personerna ska visa att de besitter 
tillräckliga språkkunskaper för det sammanhang som de lever i i sin 

 
66 Utlännings- och integrationsministeriet i Danmark (2020). Prøve i Dansk 3-Muntlig del-
Censor- og eksaminatorhæfte. uim.dk/filer/danskuddannelse/pd-1-2-3-og-sp/eksempler-pa-
tidligere-afholdte-prover/tryk-pd3-s2020-nr21.pdf. 
67 Ersbøll & Gravesen (2011). Country Report Denmark. Integration and Naturalisation tests: 
the new way to European Citizenship, s. 59. ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-
intec-project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-citizenship. 
68 Ibid, s. 61. 
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vardag. De finns därför ett antal olika domäner inom vilka det finns 
ett antal olika portfolios som de kan välja att bli testade inom, t.ex. 
arbete, utbildning, hälsa och uppfostran och entreprenörskap. Inom 
den domän som man har valt måste man sedan skaffa sig 20 bevis på 
att man klarar sig språkligt. Det är bara bevis inom den domän som 
man valt som är relevanta. Exempel på möjliga bevis framgår av en 
webbsida. För någon som valt domänen arbete kan t.ex. en genom-
förd arbetsintervju fungera som bevis. Bevis på t.ex. muntlig färdig-
het lämnas då genom att den som har haft en konversation med en 
utlänning skriver under ett visst intyg. När den praktiska delen är 
avklarad/godkänd får utlänningen gå vidare med nästa del, den cen-
trala delen. Den centrala delen kan göras på sju olika orter. Den 
centrala delen innehåller tre delprov 1) ett elektroniskt prov som 
syftar till att kontrollera språkförmågorna som krävdes i den prak-
tiska delen, 2) ett test i muntlig färdighet som görs med hjälp av digi-
tala ljudfiler och 3) ett samhällskunskapsprov som görs på dator. 
Nivån motsvarar GERS-nivå A2.  

I samhällskunskapsprovet ställs cirka 40 frågor. Varje fråga inleds 
med en kort film där olika situationer tas upp. Efter varje film ges 
frågor och flervalssvarsalternativ som provdeltagaren ska fylla i. Frå-
gorna ställs inom tre huvudämnen; faktakunskap, normer och vär-
deringar (hur en medborgare förväntas uppföra sig) respektive funk-
tionella kunskaper (t.ex. tillgänglighet vid myndighetskontakter). 
Frågorna är avsedda att gälla olika områden som t.ex. arbete och 
inkomst, hushåll, hälsa- och sjukvård, uppförande och värderingar, 
historia, politik, utbildning och uppfostran. För varje område finns 
särskilda beteenden som personen måste visa för att anses integrerad. 69 

I Norge krävs att sökanden ska ha genomgått undervisning i norska 
och kunna visa att denne har kunskaper i norska eller samiska och 
samhällskunskap. Språkligt är det endast den muntliga färdigheten 
som prövas och sökanden måste klara en nivå motsvarande GERS-
nivå A2 för att få godkänt. Under år 2019 föreslog den norska reger-
ingen att denna nivå ska höjas till B1.70 Enligt uppgifter från ansvarigt 
departement i Norge arrangeras provet av den kommun där prov-

 
69 Strik, Luiten & van Oers (2011). Country Report the Netherlands. Integration and Naturalisa-
tion tests: the new way to European Citizenship, s 43. ec.europa.eu/migrant-integration/ 
librarydoc/the-intec-project-integration-and-naturalisation-tests-the-new-way-to-european-
citizenship. 
70 Se fotnot 57 och European Migration Network (EMN) (2019). Country Fact Sheets 2019. 
ec.europa.eu/ home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/
factsheets_en. 
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deltagaren är bosatt. Provet består av en samtalsdel och en indivi-
duell del och tar totalt cirka 20–30 minuter att göra. En extern exa-
minator används för att bedöma om provet är godkänt. Processen 
övervakas av en extern granskare. Kravet på samhällskunskap kan 
visas genom godkänt resultat på antingen statsborgerprøve (med-
borgarskapsprovet) eller samfunnskunnskapsprøve (samhällskun-
skapsprovet). Skillnaden mellan dessa är att medborgarskapsprovet 
bedöms ha en något lägre norsk språknivå, motsvarande GERS-nivå 
A2.71 Medborgarskapsprovet tar enligt tillgänglig offentlig informa-
tion 60 minuter att göra och görs digitalt.72 Rättningen sker auto-
matiserat.  

Sammanfattningsvis finns det en mängd olika alternativ att inspi-
reras av. Som framgår av avsnitt 7.4.3 föreslår utredningen att provet 
i svenska ska testa såväl läs- och hörförståelse som skriftlig och 
muntlig färdighet, vilket i sig ställer vissa krav på både genomförande 
och rättning. Även kopplingen till GERS-nivåerna ställer vissa krav. 
En annan aspekt som måste beaktas är antalet personer som kan för-
väntas vara intresserade av att göra medborgarskapsprovet. Som 
framgår av kapitel 16 uppskattar utredningen att det årligen är cirka 
18 000 som kommer att vilja göra provdelen i svenska och uppemot 
35 000 som kommer att vilja göra provdelen i samhällskunskap. 
Härutöver krävs enligt kommittédirektiven att proven ska genom-
föras rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt.  

Även om metoden som används i USA framstår som praktisk och 
smidig på flera sätt ifrågasätter utredningen metoden ur såväl ett 
kvalitativt perspektiv som ur ett rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv. 
Alternativet framstår inte heller som praktiskt genomförbart med 
tanke på det stora antal sökande som Sverige har i relation till antalet 
invånare.73 Utredningen bedömer att de personella resurser som en 
sådan metod skulle kräva inte finns tillgängliga i Sverige.  

Vad gäller den metod som används i Nederländerna anser utred-
ningen att det sätt som det nederländska systemet i den praktiska 
delen kopplar de efterfrågade språkkunskaperna till individens olika 
förutsättningar i vardagen är attraktivt. Dock finns det skäl att ifråga 
sätta om denna del uppfyller krav på rättvisa och rättssäkerhet. 

 
71 Kompetanse Norge. Information om Statsborgerprøve. www.kompetansenorge.no/prover/ 
statsborgerprove/om-proven/ [2020-11-15].  
72 Ibid. 
73 I USA var det 2018 och 2019 cirka 835 000 som ansökte om medborgarskap. USA hade den 
1 juni 2018 cirka 327 miljoner invånare. 
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Möjligen läks dessa brister genom det första delprovet i den centrala 
delen, men systemet framstår enligt utredningen, hur som helst med 
de två delarna, som omständligt och svåröverskådligt. Systemet fram-
står vidare som mycket resurskrävande och frågan är om det kan 
anses ändamålsenligt. Utredningen anser inte att det finns anledning 
att föreslå något liknande för svensk del. I det andra provet, den 
centrala delen, testas den muntliga färdigheten genom inläsning på 
digital ljudfil, vilket skulle kunna vara ett alternativ för svensk del 
när det gäller att pröva den muntliga färdigheten.  

Det sätt som den allmänna språkexamen går till på i Finland är 
tilltalande på många sätt. Den lösning som man där har valt för att 
pröva muntlig färdighet, dvs. att den allmänna språkexamen utförs på 
språkcentrum i olika delar av Finland där det också finns tillgång till 
språkstudior som möjliggör språkprov ansikte mot ansikte vore önsk-
värt också för svensk del. Även om utredningen bedömer att en 
prövning av den muntliga färdigheten ska ske måste det realistiska i 
att ha en liknande ordning som i Finland ifrågasättas med tanke på 
antalet personer som utredningen uppskattat kommer att vilja göra 
medborgarskapsprovet i Sverige.74 

Efter en sammantagen bedömning av alla de parametrar som är 
styrande för utredningens uppdrag anser utredningen att det mest 
realistiska för svensk del är att tänka sig ett liknande upplägg som 
för högskoleprovet, i vilken en del av provet avser svenska och en 
annan del samhällskunskap. Högskoleprovet som består av flervals-
frågor skrivs i dag manuellt på papper men rättas med hjälp av digitala 
rättningssystem. Ett system med flervalsfrågor med digital rättning 
är möjlig vad gäller samhällskunskapsprovdelen och provet i svenska 
i de delar som prövar läs- och hörförståelse medan prövningen av 
den skriftliga färdigheten enligt utredningens bedömning förutsätter 
att den som gör provet faktiskt skriver något, vilket också sedan måste 
rättas på ett adekvat sätt. Utredningen bedömer att den delen behöver 
rättas manuellt och individuellt. Även bedömning och värdering av 
den muntliga färdigheten bedöms behöva göras på individuell basis av 
därför kompetent personal. 

Enligt kommittédirektiven är syftet med införandet av ett krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap bl.a. att främja ett inklu-
derande samhälle. Som utvecklats tidigare ska utformandet av det 
nya kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap och därmed 

 
74 I Finland var det 2018 och 2019 cirka 10 400 personer årligen som ansökte om medborgarskap. 
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även det nya provet också utgå från grundtanken om samhörighet. 
I det sammanhanget kan det konstateras att allt fler myndigheter i 
Sverige, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatte-
verket, liksom hela sjukvårds- och banksystemet har digitaliserat 
sina tjänster mer och mer och utgår ifrån att samhällsmedborgaren 
ska sköta sina dagliga kontakter med dem med hjälp av en dator eller 
andra digitala media. Denna utveckling ligger i linjen med reger-
ingens digitaliseringsstrategi.75 Enligt vad som sägs i den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet är digital kompetens i grun-
den en demokratifråga.76 Eftersom utgångpunkten för kravet på kun-
skaper i samhällskunskap ska vara att främja inkludering i samhället 
och samhörighet framstår det som orealistiskt att föreslå något annat 
än att medborgarskapsprovet i de delar det går ska vara digitalt. 

Ett digitalt prov har många fördelar jämfört med ett manuellt 
prov. Många av de argument som anfördes i prop. 2017/18:14 om 
varför de nationella proven skulle digitaliseras gör sig gällande även 
vid införandet av ett medborgarskapsprov. Bland de nackdelar som 
lyfts fram med det tidigare manuella systemet för genomförande av 
nationella prov nämns t.ex. att det fanns säkerhetsrisker vid distri-
butionen av provmaterial och läraranvisningar, i tryckeriet, vid ut-
skick till skolor och vid förvaringen av dem lokalt. Som exempel 
nämns att kartonger med provmaterial försvunnit i leveransen till 
skolor, liksom att provuppgifter hade blivit kända på skolor före 
provtillfället. Sammanfattningsvis beskrivs det pappersbaserade prov-
systemet som ineffektivt och innebär såväl risker för att sekretes-
skyddade uppgifter sprids som onödig administration för lärare och 
annan personal. Till detta kommer stora kostnader för t.ex. tryck-
ning och distribution av provmaterial och läraranvisningar.  

Alla dessa nackdelar minskar eller försvinner helt vid ett över-
vägande digitalt system. En annan fördel med ett digitalt system är 
att de två delproven lättare kan utformas på ett flexibelt sätt. En 
digital lösning möjliggör bl.a. att alla som gör delprovet i t.ex. sam-
hällskunskap inte behöver få samma frågor. Med teknikens hjälp kan 
en frågebank skapas och frågorna i provet slumpas fram för respek-
tive provskrivare, vilket borde minska kostnaderna för framtagning 
av prov respektive minska risken för fusk. Ett provsystem som byg-

 
75 Näringsdepartementet (2017). För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, 
dnr N2017/03643/D. 
76 Utbildningsdepartementet (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 
dnr U2017/04119/S. 
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ger på en digital lösning gör att det blir lättare och tar kortare tid att 
rätta jämfört med ett manuellt system.  

Införandet av ett till övervägande del digitalt provsystem för dock 
med sig en del andra utmaningar som måste beaktas. Ett digitalt 
provsystem innebär med automatik att färdigheter att använda dator 
förutsätts, vilket sannolikt kommer att innebära en större utmaning 
för vissa än för andra. I prop. 2017/18:14 nämns t.ex. att vissa menar 
att datorbaserade prov kan innebära nackdelar för elever med funk-
tionsnedsättning. Såsom konstaterades i det sammanhanget är det 
därför viktigt att systemet fungerar för alla som ska göra provet, inte 
minst personer med en funktionsnedsättning. Utan att ifrågasätta 
att datorbaserade prov kan innebära nackdelar för vissa elever med 
funktionsnedsättning, framstår ett digitaliserat system, med alla de 
tekniska möjligheter som det för med sig, samtidigt innebära ökade 
möjligheter för just grupper med olika svårigheter att göra medbor-
garskapsprovet, som inte på samma sätt skulle vara tillgängliga om 
provsystemet var manuellt. Till exempel möjliggörs talstöd och 
teckenförstoring genom en digitaliserad lösning. I Norge är det t.ex. 
möjligt att få talstöd när man gör medborgarskapsprovet. Det går 
också som t.ex. i Nederländerna att inleda frågor med filmsekvenser 
om så önskas för att underlätta förståelsen av den kontext gällande 
vilken en fråga ställs. Vid ett införande av ett digitalt provsystem 
skulle personer som inte rimligen kan förväntas genomföra ett prov 
digitalt kunna ha möjlighet att genomföra provet med anpassning, 
t.ex. på papper eller på annat sätt, (jfr avsnitt 12.6 om anpassning). 

Som nämndes ovan innebär den nuvarande ordningen för hög-
skoleprovet att provet skrivs på papper men rättas digitalt. Av en 
UHR-rapport framgår dock att UHR i en pilotstudie som redo-
visades i juni 2019 med uppgift att utreda förutsättningarna för en 
digitalisering av högskoleprovet kommit fram till att en digitaliser-
ing av provet bedöms vara nödvändig för att högskoleprovet ska 
upplevas som relevant på sikt.77 I pilotstudien konstateras bl.a. att de 
tekniska förutsättningarna för att provet ska kunna genomföras i ett 
digitalt format finns i dag på marknaden men kräver att genom-
förande lärosäten införskaffar infrastruktur i form av lokaler med 
strömförsörjning och nätverk för ett digitalt genomförande. Att det 

 
77 Universitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. 
Rapport 2020:4. 
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pågår ett arbete med att digitalisera högskolan framgår av en nyligen 
publicerad ESO-rapport.78 Av UHR:s rapport 2020:4 framgår att 
skälet till att UHR ännu inte gått vidare med frågan om digitalisering 
av högskoleprovet är att UHR har fått andra uppdrag från reger-
ingen.79 Rapporten bekräftar ändå att utredningens bedömning, att 
medborgarskapsprovet bör vara baserat på ett digitaliserat system i 
de delar det är möjligt, är rimlig.  

Sammantaget och med beaktande av att kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap ska utformas så balanserat, rättvist och 
jämställt som möjligt bedömer utredningen att provdelen i samhälls-
kunskap ska genomföras och rättas digitalt. Motsvarande ska gälla 
för provdelen i svenska som testar läs- och hörförståelse. Även den 
skriftliga färdigheten i svenska ska kunna testas digitalt, men bedöms 
behöva rättas manuellt och individuellt.  

När det gäller prövningen av muntlig färdighet har utredningen 
övervägt ett antal olika möjligheter. Som framgått bedömer utred-
ningen att muntlig färdighet ska testas på GERS-nivå A2. Den nivån 
innebär att personen förutsätts:  

– förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov 
(t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, 
inköp, lokal geografi, sysselsättning),  

– kunna kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som 
kräver ett enkelt och direkt utbyte av information, och  

– kunna i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin 
närmaste omgivning samt förhållanden inom områden som rör 
omedelbara behov. 

Mot den bakgrunden bedömer utredningen att det mest önskvärda 
vore om den muntliga färdigheten kunde prövas individuellt ansikte 
mot ansikte i varje enskilt fall, på motsvarande sätt som görs i 
Finland men även i Danmark och Norge. Det skulle möjliggöra en 
kontextbaserad kommunikation mellan den som testas och den som 
bedömer personens muntliga färdighet. Ett sådant test skulle kunna 
utföras vid en annan tidpunkt än övriga delar i medborgarskaps-

 
78 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) (2020). Uppkopplad utbildning – en 
ESO-rapport om högskolans digitalisering. Rapport 2020:5. 
79 Universitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. 
Rapport 2020:4, s. 38. 
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provet. Om bedömningen skulle göras i enlighet med de uppdate-
rade GERS-deskriptorerna som syftar till att fånga in det sociokul-
turella konceptet ”mediering”, skulle man dessutom behöva gå ännu 
längre och använda en metod som medger att man fångar förmågan 
att överföra kunskap mellan språk.80 Mot bakgrund av den mängd 
personer som förväntas göra medborgarskapsprovet bedömer emeller-
tid utredningen att ett sådant alternativ inte vore praktiskt genom-
förbart. Införandet av ett test förutsätter kompetenta examinatorer. 
Det finns redan i dag en betydande brist på behöriga lärare inom 
området sfi/svenska som skulle kunna fungera som examinatorer. 
Införandet av ett test av muntlig färdighet som bygger på ett inter-
vjuförfarande likt det som finns i de andra nordiska länderna för-
utsätter rekrytering av en yrkeskategori där det redan i dag finns 
stora rekryteringsproblem. Vidare måste det ifrågasättas om den 
kostnad en intervjubaserad metod skulle innebära framstår som pro-
portionerlig i sammanhanget. Utredningen har bedömt att en sådan 
metod under alla förhållanden rent praktiskt vore mycket svår att 
genomföra för svensk del.  

Ett annat alternativ som också bygger på tanken om samtal 
ansikte mot ansikte är att samtala i grupp. Enligt ett sådant alternativ 
skulle en examinator sitta med cirka tio eller fler provdeltagare och 
samtala under en viss tid. Examinator skulle behöva värdera var och 
en av provdeltagarna. Även om en sådan lösning skulle innebära vissa 
skalfördelar finns det samtidigt betydande nackdelar. Det är inte 
osannolikt att vissa skulle uppfatta det som problematiskt och hind-
rande att sitta med andra okända personer och låta sin språkförmåga 
bedömas. En del skulle sannolikt tala mer otvunget och andra mindre. 
Det skulle också försätta examinator i en svår situation att vid ett 
enskilt tillfälle bedöma olika deltagares muntliga färdighet under 
sådana omständigheter. Enligt utredningen framstår inte detta som en 
rättvis eller rättssäker prövning. Trots att detta alternativ sannolikt har 
vissa skalfördelar jämfört med det mer individuella intervjuförfaran-
det ovan skulle det fortfarande sannolikt ta stora resurser i anspråk. 
Båda alternativen skulle också medföra stora logistiska utmaningar.  

Mot bakgrund av såväl rättvise, rättssäkerhets- och jämställdhets-
perspektiv som kostnadseffektivitets-, ändamåls- och proportionali-

 
80 Europarådet (2018). Common European Framework of reference for languages: learning teach-
ing, assessment companion volume with new descriptors. rm.coe.int/cefr-companion-volume-
with-new-descriptors-2018/1680787989. 
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tetshänsyn, bedömer utredningen att det mest realistiska är att prov-
deltagaren läser in ett talprov på en digital ljudfil som sedan bedöms 
och värderas av kompetent personal. Utredningen är medveten om 
att ett sådant förfarande inte är förenligt vare sig med intentionerna 
bakom GERS eller med de nya GERS-deskriptorerna som nämnts 
ovan men bedömer att det är det enda alternativet som är realistiskt 
ur praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Ett sådant talprov bedöms 
kunna göras med hjälp av tillhandahållen utrustning, dvs. dator och 
hörlurar med mikrofon, vid samma tillfälle som övriga delar av med-
borgarskapsprovet görs. Det bedöms att talprovet skulle kunna 
göras utan att provdeltagaren behöver ta sig till något annat rum eller 
någon annan plats. Det kommer naturligtvis att behövas examina-
torer även vid en sådan form för testning. Utredningen bedömer 
dock att det i alla fall blir fråga om väsentligt färre examinatorer än 
vad som krävts vid val av ett annat alternativ. Utredningen inser vidare 
att examinatorernas uppgift försvåras av metoden att testa muntlig 
färdighet genom inläsning på digital ljudfil men ser inga andra rim-
liga alternativ. 

Ett digitaliserat provsystem som beskrivits ovan skulle innebära 
en initial kostnad för utvecklingsarbetet med att ta fram de digita-
liserade delproven och utformandet av ett digitalt provsystem. Där-
till kommer underhåll och support. Det skulle också innebära en 
initial kostnad för provutrustning (datorer och hörlurar med mikro-
foner) och en fortsatt kostnad för underhåll och nyanskaffning av 
utrustning. Utredningen bedömer ändå att en sådan lösning på sikt 
blir mindre kostsam jämfört med ett manuellt prov med bl.a. den 
administration en sådan lösning medför. Vid valet av en digital lös-
ning tillkommer emellertid kostnader för manuell och individuell 
rättning av skrivfärdigheten samt för bedömning och värdering av 
respektive provdeltagares muntliga färdighet.
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8 Andra sätt att visa kunskaper 
i svenska och samhällskunskap 
än genom medborgarskapsprov 

I detta kapitel lämnas förslag på andra sätt att uppfylla kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap än genom medborgarskaps-
prov. Kapitlet har samband med de två föregående kapitlen, kapitel 6 
om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap och kapitel 7 om medborgarskapsprovet. Kapitlet 
har också koppling till det på detta kapitel följande kapitel 9 som 
handlar om möjligheten till dispens från kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. 

8.1 Möjlighet att visa kunskaper på andra 
sätt än genom medborgarskapsprov 

Förslag: Det ska införas nya bestämmelser i lagen om svenskt 
medborgarskap som reglerar på vilka andra sätt som det ska vara 
möjligt att visa kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av svenskt medborgarskap än genom medborgarskaps-
prov. 

 
Utredningen lämnar i kapitlen 6 och 7 förslag på att det ska införas 
ett krav på att den som vill förvärva svenskt medborgarskap genom 
anmälan eller ansökan om naturalisation ska kunna visa kunskaper i 
svenska och samhällskunskap genom godkänt resultat på ett med-
borgarskapsprov eller på annat sätt. Frågan i detta kapitel är på vilka 
andra sätt en individ ska kunna visa kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap. 
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Som framgår av kapitel 5 ställer samtliga nordiska länder krav på 
språkkunskaper för naturalisation. Danmark och Norge ställer även 
krav på kunskaper i samhällskunskap. Kunskaperna kan visas genom 
godkänt resultat på särskilt anordnade språk- och samhällskunskaps-
prov, men i vissa fall också på andra sätt. I Danmark är det t.ex. möjligt 
för en individ att styrka språkkunskaperna genom godkänt slutprov 
från grundskolans årskurs 9 eller 10, genom intyg över en allmän 
studentexamen eller ett diplom över en Internationell Baccalaureate-
examen. För barn som fyllt 12 år kan kunskaper i språk- och samhälls-
kunskap styrkas genom ett intyg över barnets kunskaper från barnets 
grundskola. I Finland kan språkkunskaperna visas genom avgångs-
betyg från finsk grundskola eller finskt gymnasium eller en finsk 
studentexamen. Även intyg över genomförda högskolestudier kan 
användas till stöd för att visa på individens kunskaper i finska eller 
svenska. När det gäller Norge finns det flera prov utöver det officiella 
norskprovet som kan användas till stöd för att visa språkkunskaperna. 
Även i andra europeiska länder finns alternativ till att visa på kun-
skaper i stället för att genomgå språkprov. I Nederländerna kan man 
t.ex. ge in ett intyg över genomförd skolgång eller viss examen från 
ett nederländskt universitet. På liknande sätt kan man i Österrike 
styrka språkkunskaper genom fem års skolgång och godkänt betyg i 
tyska, eller slutförda studier i tyska i årskurs 9. 

Mot bakgrund av vad som nu har sagts och med beaktande av att 
det ingår i utredningens uppdrag att lämna förslag som så långt möj-
ligt nyttjar befintliga system för undervisning och examination i 
svenska och samhällskunskap är det enligt utredningens uppfattning 
befogat att lämna förslag på alternativa sätt att visa kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Utöver 
att de faktiska kostnaderna för den enskilde blir mindre om denne 
kan visa kunskaper på olika sätt kan godtagandet av andra sätt att 
visa kunskaper eventuellt innebära ett incitament till att slutföra 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och få ett 
betyg över sina språkkunskaper. Då bestämmelser om andra sätt att 
visa kunskaper i svenska och samhällskunskap behöver vara förhåll-
andevis detaljerade har utredningen övervägt att föra in de nya be-
stämmelserna i medborgarskapsförordningen. För att säkerställa att 
bestämmelserna är förutsebara och varaktiga över tid föreslår utred-
ningen emellertid att de ska tas in i medborgarskapslagen. De förslag 
på andra sätt att visa kunskaper som utredningen lägger i detta avsnitt 
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bedöms vara sådana som enskilda många gånger genomgår eller 
kommer i kontakt med på ett relativt naturligt sätt. Den som går 
eller har gått i skolan har sannolikt erhållit ett betyg från t.ex. grund-
skola eller gymnasium. Det är också många som har gått på kommunal 
vuxenutbildning eller folkhögskola och har ett betyg därifrån. En 
sådan ordning bedöms öppna upp för och göra det enklare för 
individen att visa kunskaper på andra sätt och slippa genomgå ett 
medborgarskapsprov. 

Vidare bör framhållas att det är svårt att säga att kunskaper i svenska 
i en viss kurs eller årskurs exakt motsvarar de kunskaper/nivåer som 
ställs upp i medborgarskapsprovet. De andra sätt som föreslås kunna 
användas för att styrka kunskaper har dock bedömts ligga på en nivå 
som åtminstone motsvarar den som medborgarskapsprovet ska testa. 

Det bör också nämnas att förslagen på andra sätt att visa kun-
skaper i detta kapitel ska uppfattas som uttömmande. Detta för att 
regleringen ska vara så förutsebar och rättvis för de enskilda som 
möjligt. Samtidigt förenklas Migrationsverkets handläggning och 
kontroll av om kravet på kunskaper är uppfyllt och sannolikheten 
för att alla ärenden blir lika behandlade ökar. 

8.2 Andra sätt att visa kunskaper i svenska 

8.2.1 Sfi 

Förslag: Ett annat sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt 
medborgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom 
godkänt betyg i svenska för invandrare i kurs D.  

 
När det gäller möjligheterna för en invandrad person att visa sina 
kunskaper i svenska ligger det nära till hands att först titta på kom-
munal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Detta efter-
som många som invandrar till Sverige studerar sfi. 

Sfi är tillgängligt för den som är bosatt i Sverige och saknar de 
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar 
till att ge. Rätten till sfi gäller från och med andra kalenderhalvåret 
det år man fyller 16 år.1 Sfi består av studievägarna 1, 2 och 3 och 
kurserna A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C 

 
1 20 kap. 31 § skollagen (2010:800). 
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och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av 
kurserna C och D. Studievägarna är sammanhållna och riktar sig till 
personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Varje studie-
väg har olika ingångskurser och progressionstakt. Kunskapskraven 
för en kurs är dock desamma oavsett studieväg. Studieväg 1 vänder 
sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och 
studieväg 3 till de som har mer studievana. Sfi anpassas således till 
individens bakgrund och kunskaper och utbildningen pågår under 
olika lång tid eftersom studieväg och vilken kurs/nivå som individen 
börjar på och hur snabbt han eller hon gör framsteg varierar (för mer 
information om sfi se avsnitt 4.1.2). Statistiken visar att de allra 
flesta förr eller senare når ett godkänt resultat. Under år 2019 nådde 
97 procent av de 35 procent av kursdeltagarna som slutförde en kurs 
inom sfi under ett år godkänt betyg (A–E). Antalet studerande på 
sfi det året var 153 000.2  

Med beaktande av sfi:s räckvidd och att det är en väletablerad 
undervisningsform med generösa möjligheter till kostnadsfria studier 
i svenska anser utredningen att ett godkänt betyg från sfi ska kunna 
användas som bevis på kunskaper i svenska vid anmälan eller ansökan 
om svenskt medborgarskap. Fråga är då vilken kurs eller nivå som 
ska kunna användas till styrkande av att det föreslagna kravet på kun-
skaper i svenska i medborgarskapslagen är uppfyllt. 

Av kursplanen för sfi framgår bl.a. följande. Syftet med sfi är att 
ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. 
Genom undervisningen i sfi ska individen ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att läsa och skriva svenska, sin förmåga att tala, 
samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Indi-
viden ska även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa 
språket till olika mottagare och situationer, ett gott uttal, insikter i hur 
man lär sig språk, inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin 
fortsatta språkutveckling, sin förmåga att använda digital teknik och 
relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt sin förmåga 
att förhålla sig till information från olika källor. Utbildningen i sfi 
karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. 
Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl muntligt som skrift-
ligt, utifrån sina behov. Den kommunikativa språkförmågan inne-
fattar olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. 

 
2 Statens skolverk (2020). Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019, dnr 
2020:906. 
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En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till 
ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används.3 
Sfi är således en bred och omfattande språkutbildning. 

Utredningen föreslår i avsnitt 7.4.2 att medborgarskapsprovet i 
svenska ska ligga på GERS-nivå A2 när det gäller muntlig och skrift-
lig färdighet och på B1 när det gäller hör- och läsförståelse. Migra-
tionskommittén föreslår i betänkandet En långsiktigt hållbar migra-
tionspolitik (SOU 2020:54 s. 215–218.) att det ska krävas kunskaper 
i svenska på GERS-nivå A2 för permanent uppehållstillstånd och att 
kunskaperna ska kunna visas genom godkänt betyg i sfi kurs C. 

Kurserna inom sfi har ingen uttalad koppling till den gemen-
samma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning 
och bedömning (GERS). Innan Skolverket arbetade om kursplanen 
i sfi år 2016 fanns däremot en sådan koppling. Utredningen använder 
därför de tidigare uppgifterna som en referens, väl medveten om att 
de uppgifterna inte rakt av kan anses motsvara dagens förhållanden. 
Enligt tidigare kurser/kursplaner ansågs den allra sista kursen inom 
sfi, kurs D, motsvara GERS-nivå B1, medan kurs C ansågs motsvara 
A2/A2+ och kurs B A1/A2.4 Mot bakgrund av vad som nu sagts och 
med beaktande av att medborgarskapsprovet föreslås bestå av en 
kombination av GERS-nivå A2 och B1 anser utredningen att en per-
son ska kunna visa kunskaper i svenska vid en ansökan eller anmälan 
om medborgarskap genom uppvisande av godkänt betyg på sfi kurs D. 
Utredningen har övervägt att föreslå att ett annat sätt att visa kunska-
per ska vara godkänt betyg i kurs C eftersom den kursen nivåmässigt 
ligger eller låg på GERS-nivå A2/A2+. Ett sådant förslag skulle 
dock innebära att kravet på hör- och läsförståelse blir lägre än den 
som krävs för godkänt medborgarskapsprov vilket inte bedöms 
lämpligt. Den nu föreslagna ordningen kan möjligen också bidra till 
att fler elever studerar sfi t.o.m. kurs D vilket utredningen anser är 
positivt. 

Godkänt betyg på en kurs i sfi innebär för närvarande att eleven 
minst har fått betyget E.5 Från och med den 1 januari 2022 kommer 
betygsskalan emellertid endast att bestå av ett steg för godkänt 

 
3 Informationen är hämtad från Statens skolverk (2020). Kursplan för kommunal vuxenutbild-
ning i svenska för invandrare. 
4 Medborgarskapsutredningen (2013). Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29). Stock-
holm: Justitiedepartementet. 
5 Se 20 kap. 36 § skollagen (2010:800) och jfr prop. 2019/20:105 s. 90 f. 
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resultat: Godkänt.6 Detta bör återspeglas i den nya bestämmelsen i 
medborgarskapslagen. Det föreslås därför att bestämmelserna for-
muleras som att ett sätt att visa efterfrågade kunskaper i svenska för 
svenskt medborgarskap ska vara att visa godkänt betyg i svenska för 
invandrare i kurs D. Eftersom det är möjligt att läsa sfi inom ramen 
för folkhögskolornas verksamhet och, för den som är intagen på kri-
minalvårdsanstalt, hos Kriminalvården bör godkänt betyg i sfi kurs D 
från dessa anordnare också omfattas av bestämmelserna. 

I sammanhanget bör framhållas att det även är möjligt att få ett 
betyg i sfi genom en s.k. prövning. Migrationskommittén pekar t.ex. 
ut prövning som ett sätt att kunna få ett betyg i sfi (SOU 2020:54 
s. 218). En prövning innebär att det vid ett tillfälle görs en helhets-
bedömning av individens kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven i den kurs från vilken denne önskar få ett betyg. En prövning 
kan bara göras hos en huvudman som anordnar kursen i fråga. 
Avgiften om maximalt 500 kronor tillfaller också huvudmannen. 
Prövningen, som genomförs av en eller flera lärare, är relativt om-
fattande. Enligt uppgifter till utredningen tar en prövning av en kurs 
i sfi en heldag att genomföra och i dagsläget sker prövningar i 
Stockholmsområdet vid ett tillfälle per termin. För att uppnå god-
känt betyg i den kurs som man testas i krävs att man minst når betygs-
kriteriet E i alla färdigheter/språkförmågor. I Stockholm består pröv-
ningen av ett nationellt prov till vilket man lägger en skrivuppgift och 
en muntlig uppgift för att täcka in kunskapskraven för hela den kurs 
som individen ska prövas i.7 Endast några få procent klarar en pröv-
ning, dvs. erhåller ett godkänt betyg. Detta antas bero på att de som 
vill göra en prövning ser det som ett sätt att snabbare försöka uppnå 
ett godkänt betyg i sfi för att de gärna vill vara klara och kunna 
studera vidare. Mot bakgrund av vad som nu sagts är det sannolikt 
så att prövning troligtvis inte kommer att vara det sätt som de allra 
flesta kommer att använda för att erhålla ett godkänt betyg i sfi. 
Möjlighet att erhålla ett betyg i sfi genom prövning finns emellertid. 

 
6 Se 20 kap. 36 § skollagen (2010:800) i lydelse 2020:447 och prop. 2019/20:105 s. 90 f. 
7 Uppgift från Vuxenutbildningscentrum Stockholm stad vid möte den 11 maj 2020. 
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8.2.2 Grundskola och gymnasium 

Förslag: Andra sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt med-
borgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom 

1. godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från 
a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 10, 

2. godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk mot-
svarande grundskolans årskurs 9 från gymnasial introduktions-
utbildning, eller 

3. godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från en 
kurs i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande 
utbildning. 

 
Som framgår ovan är det i flera länder, bl.a. Danmark och Finland, 
möjligt att visa språkkunskaper för medborgarskap genom betyg 
från grundskolans sista årskurs, en studentexamen eller slutbetyg 
från gymnasiet. Utredningen anser att en liknande ordning kan vara 
lämplig även för svensk del av följande skäl. 

Kravet på kunskaper i svenska för svenskt medborgarskap före-
slås gälla från och med 16 års ålder. Eftersom det råder skolplikt i 
Sverige är det sannolikt att många av de som invandrat till Sverige 
som barn kommer att ha eller i vart fall ha haft möjligheten att få ett 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans års-
kurs 9. Svenska som andraspråk är öppen för den som inte har svenska 
som modersmål, för den som har svenska som modersmål och har 
tagits in från en skola i utlandet eller den invandrarelev som har 
svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. 
Därutöver kan svenska som andraspråk anordnas som språkval i 
grundskolan och specialskolan, som elevens val, eller inom ramen för 
skolans val. Undervisning i svenska som andraspråk ersätter under-
visning i svenska.8  

Precis som när det gäller språknivån i sfi är det enligt utredningens 
mening svårt att uttala sig om vilken nivå som svenskkunskaperna för 

 
8 5 kap. 14 och 15 §§ skolförordningen (2011:185). 
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årskurs 9 ligger på i förhållande till medborgarskapsprovets GERS-
nivå A2/B1. 

Av kursplanen i svenska för grundskolans årskurs 9 framgår bl.a. 
att genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfatt-
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera dessa.9 

Av kursplanen framgår vidare att för att uppnå betyget E i svenska i 
årskurs 9, vilket motsvarar lägsta godkända betyg, uppställs bl.a. 
följande krav: 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, 
på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån 
olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika 
texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och 
andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. […] Eleven kan 
skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning 
samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer 
och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla 
gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel 
uppbyggnad. […] Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen 
genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del 
underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och 
diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra 
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och 
innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven 
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska 
språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande 
språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.10 

 
9 Av kursplanen för svenska som andraspråk framgår att eleverna som läser svenska som andra-
språk ska ges förutsättningar att utveckla samma förmågor med tillägg för förmågan att välja 
och använda språkliga strategier, se Statens skolverk (2020). Information om svenska som andra-
språk.  
10 Kraven för att uppnå betyget E i svenska som andraspråk är likartade, se Statens skolverk 
(2020). Information om svenska som andraspråk. 
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I sammanhanget kan framhållas att vid betygssättningen ska kun-
skapskraven läsas och tolkas i relation till syftet, det centrala inne-
hållet och den undervisning som har bedrivits. 

Enligt utredningens uppfattning är kurserna i svenska och svenska 
som andraspråk för årskurs 9 omfattande till sitt innehåll och det 
torde inte råda något tvivel om att den som erhållit ett godkänt betyg 
i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan har kun-
skaper i samtliga språkliga förmågor och kan kommunicera och göra 
sig förstådd. 

Med hänsyn till vad som nu sagts och med beaktande av att gränsen 
för när kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska gälla 
föreslås gå vid 16 års ålder, är det enligt utredningens mening rimligt 
att låta ett betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grund-
skolans årskurs 9 kunna användas för att styrka en individs kunska-
per i svenska för förvärv av svenskt medborgarskap. För att indi-
viden ska anses uppfylla kravet på kunskaper i svenska måste betyget 
visa att denne är godkänd i ämnet. För närvarande innebär det att 
man ska ha ett betyg i intervallet A-E. Detta bedöms emellertid inte 
uttryckligen behöva anges i bestämmelserna, utan det räcker med att 
skriva godkänt betyg. En sådan ordning innebär att det inte behöver 
göras ändringar i bestämmelsen om och när betygsskalan ändras, lik-
som att också tidigare godkända betyg i ämnena i fråga från årskurs 9 
ska kunna användas för att visa kunskaperna i svenska. I medborgar-
skapslagen föreslås därför bestämmelser enligt vilka godkänt betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans årskurs 9 
ska kunna utgöra ett annat sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt 
medborgarskap. Bestämmelserna bör enligt utredningens uppfattning 
rimligen också omfatta den som har godkänt betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk från grundsärskolans årskurs 9 eller special-
skolans årskurs 9 eller 10 då elever inom de skolformerna som ut-
gångspunkt är lika gamla som eleverna i grundskolans årskurs 9 och 
har studerat svenska lika länge som grundskoleeleverna har.11  

Utöver vad som nu sagts noteras att det finns möjlighet att läsa 
svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå inom ramen 

 
11 Specialskolan tar emot barn som på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl 
inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan om de är dövblinda eller annars är synskadade 
och har ytterligare funktionsnedsättning, i annat fall är döva eller hörselskadade, eller har en 
grav språkstörning (7 kap. 6 § skollagen [2010:800]). 
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för den gymnasiala introduktionsutbildningen.12 Syftet med intro-
duktionsutbildningen är att ge obehöriga elever möjlighet att komma 
in på ett nationellt program eller att se till att de i förlängningen får 
ett arbete. Den som studerat svenska eller svenska som andraspråk 
motsvarande grundskolans årskurs 9 inom introduktionsutbild-
ningen och som erhållit godkänt betyg i ämnet bör enligt utred-
ningens uppfattning också kunna ge in intyg om detta och på så sätt 
visa kunskaper i svenska för medborgarskap. 

När det sedan gäller kunskaper i svenska från gymnasiet anser 
utredningen att det finns en risk att den som invandrat till Sverige i 
nära anslutning till 16 års ålder kan hamna i kläm när det gäller att 
visa kunskaper från grundskolans årskurs 9. Detta då rätten till sfi 
inträder först det andra kalenderhalvåret man fyller 16 år och då det 
inte är givet att personen hunnit studera så pass länge att denne fått 
ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grund-
skolan eller att personen i fråga studerar på sfi. Enligt statistik från 
Skolverket uppnådde t.ex. 67 procent av de 16 121 elever som stu-
derade svenska som andrapråk i årskurs 9 läsåret 2019/20 godkänt 
betyg. Av de 4 883 nyinvandrade eleverna nådde 39 procent godkänt 
betyg.13 För att bl.a. möjliggöra för dessa personer att kunna visa 
kunskaper i svenska utan att behöva studera extra inför eller bekosta 
ett medborgarskapsprov, föreslår utredningen att den som kan visa 
upp ett godkänt betyg från en kurs i svenska eller svenska som 
andraspråk från gymnasiet ska anses ha sådana kunskaper i svenska 
som krävs för medborgarskap. Att det godkända betyget ska ha 
uppnåtts i en kurs och inte en årskurs grundar sig på att betyg i 
gymnasieskolan, till skillnad från grundskolan, sätts per kurs och 
inte per årskurs. Bestämmelser motsvarande vad som nu sagts före-
slås införas i medborgarskapslagen. 

Vad gäller språknivån i svenska på gymnasiet noteras att den högsta 
kursen i svenska på gymnasiet, Svenska 3, anses motsvara det s.k. 
Tisus-testets nivå (se nedan). Några uppgifter om vilken eller vilka 
GERS-nivåer som kurserna i Svenska 1, 2 eller 3 i gymnasieskolan 
motsvarar har utredningen inte lyckats hitta. Utredningen utgår 

 
12 Bestämmelser om gymnasial introduktionsutbildning finns i 17 kap. skollagen (2010:800). 
Se också Statens skolverk (2020). Information om gymnasial introduktionsutbildning. 
13 Begreppet nyinvandrad elev avser elever födda utomlands som invandrat till Sverige under 
de senaste 4 åren och som inte bott i Sverige eller gått i svenska skola tidigare. Tiden för 
invandringen baseras på när eleven blev folkbokförd i Sverige och avser första gången eleven 
blev folkbokförd. Elever där uppgift om personnummer saknas omfattas inte av begreppet. 
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emellertid från att kurserna i svenska på gymnasiet ligger på en högre 
språklig nivå än kurserna i svenska för grundskolans årskurs 9, varför 
godkänt betyg i en kurs i svenska från gymnasieskolan också ska 
kunna användas för att visa att en individ har kunskaper i svenska för 
svenskt medborgarskap på den GERS-nivå som krävs (A2/B1). 
Bestämmelser motsvarande vad som nu sagts föreslås tas in i med-
borgarskapslagen. Bestämmelserna bör omfatta även den som har 
godkänt betyg från en kurs i svenska som andraspråk i gymnasiet 
och den som har godkänt betyg i svenska eller svenska som andra-
språk från en kurs i gymnasiesärskolan. Även den som har godkänt 
resultat från en kurs i svenska eller svenska som andraspråk från en 
folkhögskola på gymnasial nivå ska kunna använda sig av det resul-
tatet för att visa på kunskaper i svenska för medborgarskap. Detta 
då det är möjligt att på folkhögskola bl.a. läsa in gymnasiekompe-
tens. I de föreslagna bestämmelserna bör detta uttryckas som mot-
svarande utbildning. 

8.2.3 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå 

Förslag: Andra sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt med-
borgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom god-
känt betyg i en kurs i svenska eller svenska som andraspråk från 
kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial 
nivå. 

 
Vad som sägs i avsnitt 8.2.2 ovan om möjligheterna att visa kun-
skaper i svenska och svenska som andraspråk för den som går i 
grund- eller gymnasieskola bör rimligen gälla även för den som har 
godkänt betyg i dessa ämnen från kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande eller gymnasial nivå. När det gäller svenska eller 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå bör framhållas att det 
finns två upplägg. Antingen studerar eleverna svenska eller svenska 
som andraspråk som en kurs om 700 verksamhetspoäng, eller så läser 
de en eller flera av de fyra delkurser i svenska eller svenska som andra-
språk som erbjuds inom komvux på grundläggande nivå. Delkurserna 
har olika verksamhetspoäng men uppgår totalt till 700 poäng. Enligt 
utredningens uppfattning är det rimligt att ställa krav på att det god-
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kända betyget ska ha uppnåtts i kursen i svenska eller svenska som 
andraspråk för att på så sätt upprätthålla något slags liknande nivå 
med grundskolans årskurs 9. Det vill säga att eleven ska ha genom-
gått kursen i svenska eller svenska som andraspråk om 700 verksam-
hetspoäng, alternativt att eleven kan visa att han eller hon har godkänt 
betyg i alla fyra delkurser i svenska eller svenska som andraspråk på 
komvux grundläggande nivå. 

På gymnasial nivå finns tre kurser i svenska eller svenska som 
andraspråk. Godkänt betyg från någon av dessa kurser bör enligt 
utredningens uppfattning också kunna användas för att styrka kun-
skaper i svenska för svenskt medborgarskap. Bestämmelser motsva-
rande vad som nu sagts föreslås tas in i medborgarskapslagen. 

8.2.4 Andra språkprov 

Förslag: Ett annat sätt att visa kunskaper i svenska för svenskt 
medborgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara genom 
godkänt resultat på Tisus-test. 

 
I många andra länder finns allmänt tillgängliga språkprov som möj-
liggör för den som behöver visa språkkunskaper för t.ex. medborgar-
skap eller studier på universitet eller högskola att efter genomgångna 
tester erhålla ett bevis på sin språknivå. I t.ex. Förenade kungariket 
och Kanada finns ett flertal tester för dessa syften, sannolikt beror 
det stora urvalet på att de är engelskspråkiga länder. Men även i t.ex. 
Norge finns andra språkprov att genomgå och använda sig av för att 
visa kunskaper än norskprovet som är mera officiellt kopplat till 
medborgarskap. 

Som nämns i avsnitt 7.1 finns i Sverige flera olika språkprov, bl.a. 
språkproven Swedex och Tisus. Det förstnämnda provet arrangeras 
av studieförbundet Folkuniversitetet och finns på tre GERS-nivåer; 
A2, B1 och B2. Swedexprovet testar individens kunskaper inom alla 
språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva och kan tas oberoende 
av hur man har lärt sig svenska. Ett Swedex-certifikat kan användas 
som bevis om man t.ex. vill arbeta i Sverige, fortsätta sina studier i 
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svenska eller gå en utbildning på svenska som inte kräver mera 
avancerade språkkunskaper.14  

Tisustestet, Test i svenska för universitets- och högskolestudier, 
bedöms motsvara Svenska 3 på gymnasiet, dvs. en mycket hög nivå 
av svenskkunskaper.15 Testet konstrueras av Institutionen för svenska 
och flerspråkighet vid Stockholms universitet och testar läsförståelse 
samt skriftlig och muntlig färdighet. Ett godkänt Tisusresultat fun-
gerar som ett betyg, dvs. det har ingen sista giltighetsdag och ger 
behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige.16 I avsnitt 7.1 
finns ytterligare exempel på språkprov som kan användas för att visa 
språkkunskaper inför arbete inom vården eller för ansökan om yrkes-
legitimation hos Socialstyrelsen. 

Utredningen anser att det är rimligt att det även i Sverige införs 
en möjlighet att visa kunskaper i svenska genom andra språkprov än 
medborgarskapsprovet. Av de språkprov som nu finns tillgängliga är 
det ett prov som ger behörighet för universitets- och högskolestudier: 
Tisus. Utredningen anser därför att ett godkänt provresultat från det 
provet ska kunna vara ett annat sätt att visa att man har kunskaper i 
svenska för svenskt medborgarskap. För att kunna bestämma om 
andra språkprov som inte ger behörighet till akademiska studier skulle 
kunna användas för att visa språkkunskaper för medborgarskap krävs 
bl.a. att man inhämtar information om hur provet konstrueras och 
av vem liksom vilka garantier som ställs upp för att förhindra eller 
minimera risken för fusk vid genomförandet av proven för att nämna 
några viktiga parametrar. Detta arbete kräver kunskaper som inte 
finns inom utredningen. Utredningen lämnar därför inga ytterligare 
förslag i denna del.  

 
14 Folkuniversitetet (2020). Information om Swedex testet. www.folkuniversitetet.se/mer- 
om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/swedex-swedish-examinations [2020-11-16] och www. 
folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/swedex-swedish-examinations/ 
vanliga-fragor-och-svar/for-dig-som-vill-gora-swedex/ [2020-11-16]. 
15 Svenska språket (2020). Information om språktest i svenska. www.svenskaspraket.si.se/for-
studenter/spraktest-svenska/ [2020-11-16]. 
16Institutionen för svenska och flerspråkighet (2020). Information om Tisus testet. www.su.se/ 
svefler/tisus [2020-11-16]. 
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8.2.5 Nordiska språkkunskaper 

Förslag: Vid anmälan eller ansökan om förvärv av svenskt med-
borgarskap enligt 7–10, 11 och 13 §§ lagen om svenskt med-
borgarskap ska en utlänning anses ha kunskaper i svenska om han 
eller hon kan visa godkänt avgångsbetyg i danska, norska eller 
svenska från en nordisk grundskola eller ett nordiskt gymnasium. 

 
Av avsnitt 6.3.2 framgår att det inte ska ställas upp krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för nordiska medborgare som önskar 
förvärva medborgarskap genom anmälan enligt 18 och 19 §§ med-
borgarskapslagen. Förslaget grundar sig på 1962 års Helsingforsavtal 
och ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 
om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap (SÖ 
2004:30), och som därefter ersatts med ett nyare avtal (SÖ 2012:6). 
Nordiska medborgare kommer emellertid träffas av kunskapskravet 
vid förvärv av medborgarskap genom anmälan och ansökan enligt 7–
10 samt 11 och 13 §§ medborgarskapslagen. Frågan är då om det ska 
finnas andra sätt att visa kunskaper på för dem i de fallen. 

I flera av de nordiska länder där det finns krav på kunskaper för 
medborgarskap ges nordiska medborgare i vissa fall möjlighet att 
visa språkkunskaper på annat sätt än genom godkänt resultat på ett 
språkprov. I Danmark görs t.ex. undantag från kravet på danskkun-
skaper för svenskar och norrmän som kan visa avgångsbetyg från 
svensk eller norsk grundskola. I Norge kan undantag från språk-
kravet medges om individens arbetsgivare kan styrka arbetstagarens 
språkkunskaper. I Finland finns inget uttryckligt undantag från 
språkkunskapskravet för svenska eller nordiska medborgare. Några 
uppgifter som styrker att svenskar, danskar, finnar eller norrmän 
undantas från språkkravet på Island har inte kunnat hittas. 

Danska, norska och svenska är skandinaviska språk som tillhör 
språkfamiljen germanska språk. Språken har liknande alfabet, anses 
ha ett gemensamt ursprung och betraktas ibland som dialekter av 
samma språk. Isländska är precis som svenska, norska och danska ett 
nordgermanskt språk, men skiljer sig i uttal och grammatik från dem 
på ett sätt som gör isländska svårt att förstå för skandinaver. Finska 
å sin sida hör till språkfamiljen uraliska och skiljer sig därför funda-
mentalt från de germanska språken i såväl grammatik som ordförråd. 
I Finland finns två nationella språk: finska och svenska. 
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Med beaktande av den språkliga gemenskap som föreligger mellan 
svenska, norska och danska och de möjligheter till undantag från 
språkkravet som erbjuds svenskar som ansöker om medborgarskap i 
Danmark och Norge föreslås en ny bestämmelse enligt vilken den 
som kan visa upp godkänt avgångsbetyg i danska eller norska från 
dansk eller norsk grundskola eller gymnasium ska anses ha kun-
skaper i svenska. Med beaktande av att svenska är ett av Finlands 
officiella språk ska bestämmelsen även omfatta den som kan visa upp 
ett avgångsbetyg från finsk grundskola eller finskt gymnasium av 
vilket det framgår att denne har godkänt betyg i ämnet svenska. På 
liknande sätt föreslås att den som kan visa ett avgångsbetyg från 
isländsk grundskola eller isländskt gymnasium av vilket det framgår 
att denne har studerat danska, norska eller svenska med godkänt 
betyg också ska anses uppfylla kravet på kunskaper i svenska för 
svenskt medborgarskap. Utredningens ställningstagande vad gäller 
isländska avgångsbetyg grundar sig på att det i grundskolan är obli-
gatoriskt att läsa danska och att det är möjligt att läsa norska och 
svenska för den som har särskilda skäl. Den nya bestämmelsen i 
medborgarskapslagen ska omfatta förvärv av medborgarskap enligt 
7–10, 11 och 13 §§ och utformas i enlighet med vad som nu sagts. 
Med avgångsbetyg ska förstås slutbetyg från grundskola eller gym-
nasieexamen. Att bestämmelsen ska omfatta också förvärv genom 
anmälan beror på att de bestämmelserna inte grundas på 1962 års 
Helsingforsavtal (jfr avsnitt 6.3.2 och vad som sägs i inledningen till 
detta avsnitt). 

8.3 Andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap 

8.3.1 Grundskola, gymnasium och kommunal 
vuxenutbildning 

Förslag: Andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap än genom medborgarskapsprov ska vara 
genom 

1. godkänt betyg i samhällskunskap från 
a) grundskolans årskurs 9, 
b) grundsärskolans årskurs 9, eller 
c) specialskolans årskurs 9 eller 10,  
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2. godkänt betyg i samhällskunskap från en kurs i gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan eller motsvarade utbildning, eller 

3) godkänt betyg i en kurs i 
a) samhällskunskap eller grundläggande samhällsorienterande 

ämnen från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, eller 
b) samhällskunskap från kommunal vuxenutbildning på gym-

nasial nivå. 

Inledning 

I kapitel 7 föreslås att det ska tas fram ett prov i grundläggande sam-
hällskunskap för svenskt medborgarskap för den som önskar få ett 
bevis på sina kunskaper i ämnet. Utöver godkänt resultat på med-
borgarskapsprovet i samhällskunskap bör det på samma sätt som för 
kunskaper i svenska för svenskt medborgarskap föras in bestäm-
melser som anger vilka eventuella andra betyg, intyg och examina 
som kan användas till styrkande av kunskaper i samhällskunskap. 

I avsnitt 7.5 redogörs för de överväganden som utredningen gör 
när det gäller grunden för och utformningen av provet i samhälls-
kunskap. När det gäller konstruktionen av provet har utredningen 
landat i att den ska utgå från en särskilt framtagen bok som baseras 
på kursen i grundläggande samhällsorienterande ämnen som ges inom 
den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Kurserna 
inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå kan 
sägas motsvara grundskolan upp till årskurs 9. 

Grundskola och gymnasium 

För att säkerställa att de andra sätt som ska vara möjliga för att visa 
kunskaper i samhällskunskap inte understiger de som kommer att 
testas genom medborgarskapsprovet och med beaktande av att 
kravet på kunskaper gäller från 16 års ålder föreslår utredningen att 
godkänt betyg från grundskolans årskurs 9 ska kunna användas som 
bevis för att en person har de kunskaper i samhällskunskap som efter-
frågas för medborgarskap. Individens kunskaper i samhällskunskap i 
årskurs 9 bedöms vara mera omfattande än de kunskaper som en per-
son kan förväntas ha förvärvat efter att ha läst den bok som föreslås 
tas fram och ska läggas till grund för medborgarskapsprovet i samhälls-
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kunskapsdelen. Bestämmelserna ska införas i medborgarskapslagen 
och bör omfatta också grundsärskolans årskurs 9 och specialskolans 
årskurs 9 eller 10 då elever i dessa skolformer som utgångspunkt har 
samma ålder som de i grundskolans årskurs 9 och har studerat lika 
länge. 

Vidare ska godkänt betyg från en kurs i samhällskunskap från 
gymnasieskolan kunna användas som bevis på kunskaper för att 
säkerställa att den som kom till Sverige i nära anslutning till 16 års 
ålder inte ska hamna i kläm och behöva bekosta ett medborgarskaps-
prov på samma sätt och av samma anledning som föreslås för svenska 
och svenska som andraspråk (se avsnitt 8.2.2). Bestämmelserna bör 
omfatta också godkänt betyg från en kurs i samhällskunskap från 
gymnasiesärskolan och motsvarande utbildning. Med motsvarande 
utbildning ska förstås godkänt resultat från en kurs i samhällskun-
skap på gymnasial nivå från folkhögskola då det är möjligt att läsa in 
gymnasiekompetens där. Det är också lämpligt att ha liknande sätt 
att visa kunskaper på för svenska och samhällskunskap. 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 
nivå 

Vad som sägs ovan om möjligheterna att visa kunskaper i samhälls-
kunskap för den som går i grund- eller gymnasieskola bör gälla även 
för den som har godkänt betyg i dessa ämnen från kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. När det gäller sam-
hällskunskap på grundläggande nivå finns en kurs på grundläggande 
nivå. Kravet på godkända kunskaper ska således kopplas till den 
kursen i samhällskunskap. Bestämmelser motsvarande vad som nu 
sagts föreslås tas in i medborgarskapslagen. 

Vad sedan gäller kurserna i grundläggande samhällsorienterande 
ämnen inom den kommunala vuxenutbildningen som föreslås läggas 
till grund för utformningen av den bok som medborgarskapsprovet 
i samhällskunskap ska baseras på anser utredningen att den om-
ständigheten är anledning nog för låta ett godkänt betyg i någon av 
dessa kurser (inledande kurs eller fortsättningskurs) användas som 
bevis på att en individ har sådana grundläggande kunskaper i sam-
hällskunskap som ska krävas för svenskt medborgarskap. Det före-
slås därför att även kunskaper från en kurs i grundläggande samhälls-
orienterande ämnen från kommunal vuxenutbildning ska kunna ut-
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göra ytterligare ett annat sätt att visa kunskaper i samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap. Kunskaper har den som kan visa godkänt 
betyg från någon av de nu nämnda kurserna. 

8.3.2 De nordiska länderna 

Bedömning: Något annat sätt att visa kunskaper i samhälls-
kunskap för personer som har avgångsbetyg i samhällskunskap 
från en nordisk grundskola eller gymnasieskola föreslås inte. 

 
När det gäller krav på kunskap i samhällskunskap för medborgarskap 
i Norden kan konstateras att varken Finland eller Island ställer upp 
något sådant krav. I Danmark och Norge finns dock krav på kun-
skaper i samhällskunskap för medborgarskap. I Danmark undantas 
emellertid svenska och norska medborgare som kan visa att de har 
avgångsbetyg från svensk eller norsk grundskola från samhällskun-
skapskravet. Någon liknande möjlighet finns inte i Norge. 

Det kan övervägas om man i likhet med den danska modellen ska 
kunna anse att en individ uppfyller kravet på kunskaper i samhälls-
kunskap med hjälp av ett avgångsbetyg från en nordisk grundskola. 
Detta eftersom de nordiska länderna har liknande grundläggande 
strukturer och principer och syn på bl.a. demokrati, mänskliga rättig-
heter och jämställdhet. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det 
är fråga om olika länder och att det i varje land finns specifika för-
hållanden. Mot bakgrund av vad som nu sagts anser utredningen inte 
att det bör införas några särskilda bestämmelser med alternativa sätt 
för nordiska medborgare att visa kunskaper när det gäller samhälls-
kunskap. 
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9 Dispens från kravet 
på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap  

I detta kapitel lämnar utredningen förslag på bestämmelser om 
möjligheten att få dispens från kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap om det finns särskilda skäl. Prövningen av om det 
finns särskilda skäl för dispens föreslås ske inom ramen för ordinarie 
handläggning av en ansökan eller anmälan om medborgarskap.  

9.1 Dispens från kunskapskravet 

Förslag: Det ska vara möjligt att få dispens från kravet på kun-
skaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för med-
borgarskap.  

 
Utredningen föreslår i kapitel 6 att det ska införas ett krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt 
medborgarskap för i princip alla som fyllt 16 men inte 67 år.1 
Kunskaperna ska visas antingen genom godkänt resultat på ett sär-
skilt medborgarskapsprov eller på annat sätt. Medborgarskapsprovet 
föreslås bestå av två delar och pröva kunskaper i svenska och grund-
läggande samhällskunskap inom vissa områden och på en viss nivå. 
Provdelen i svenska ska pröva individens läs- och hörförståelse på en 
nivå motsvarande GERS-nivå B1 medan prövningen av den muntliga 
och skriftliga färdigheten ska ligga på GERS-nivå A2. När det gäller 
prövningen av kunskaper i grundläggande samhällskunskap föreslås 

 
1 Statslösa personer under 21 år som är födda i Sverige liksom nordiska medborgare som blir 
svenska medborgare genom anmälan i vissa fall ska enligt förslaget i avsnitt 6.3.2 dock inte 
omfattas av kravet på kunskaper. 
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den utgå från sådana uppgifter som man behöver kunna för att leva i 
Sverige och fungera i samhället. Provet föreslås också utformas på 
en nivå som inte överstiger den språknivå avseende läsförståelse som 
ska krävas för medborgarskap, dvs. GERS-nivå B1. Andra sätt att 
visa kunskaper ska bl.a. vara genom godkänt resultat i svenska och 
samhällskunskap från grundskolans årskurs 9 eller gymnasiet eller 
godkänt resultat i en kurs i svenska eller samhällskunskap från kom-
munal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att 
nämna några möjligheter (se kapitel 8).  

Utredningens förslag grundar sig på att kunskapskrav för med-
borgarskap har såväl symbolisk som praktisk betydelse. Ett krav på 
kunskaper visar att det från samhälleligt perspektiv är viktigt att de 
som lever i Sverige och blir svenska medborgare kan svenska och har 
grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar. Detta kan i sin 
tur leda till en känsla av samhörighet. Nivån på språkkravet kan inte 
sättas för högt eftersom det riskerar att leda till att människor 
exkluderas på grund av att de inte klarar att lära sig svenska på den 
uppställda språknivån. I sammanhanget kan framhållas att det kan 
finnas svenska medborgare som är födda i Sverige och har bott här 
hela sina liv men vars skrivförmåga på svenska inte når upp till 
GERS-nivå B2.2 Utifrån samhörighetstanken kan kravet emellertid 
inte heller sättas för lågt eftersom kunskaper i svenska på viss nivå är 
en förutsättning för att individen ska kunna ta till vara sina rättig-
heter och utföra sina skyldigheter samt delta och interagera i det 
svenska samhället. Utredningen har därför försökt att balansera 
nivån på de krav som ställs upp så att de flesta människor ska kunna 
nå upp till den nivå som föreslås för medborgarskap, även om de har 
olika bakgrunder och förutsättningar.  

Trots de avvägningar som gjorts går det emellertid inte att bortse 
från att det kommer finnas personer som inte kommer att kunna 
klara av eller ens kan förväntas klara av att genomföra medborgar-
skapsprovet eller visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på 
annat sätt. Detta eftersom människors förutsättningar och förmåga 
att lära sig och utveckla ett andraspråk varierar, bl.a. beroende på 
språklig bakgrund och utbildning, men också på grund av andra 
personliga förhållanden och funktionsnedsättningar. För den som 

 
2 Jfr Europarådet & ALTE (2020). Linguistic integration of adult migrants: requirements and 
learning opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language 
and knowledge of society policies for migrants. rm.coe.int/linguistic-integration-of-adult-
migrants-requirements-and-learning-opp/16809b93cb s. 62. 
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inte har förmåga att visa kunskaper i de delar som krävs för med-
borgarskap måste det finnas en möjlighet att få dispens från kun-
skapskravet.  

Som framgår av kapitel 5 är det vanligt med undantags- eller 
dispensbestämmelser i länder som ställer krav på kunskaper för med-
borgarskap. I Danmark kan undantag t.ex. medges för den som har en 
medicinsk diagnos av långvarig fysisk, psykisk, kognitiv eller intellek-
tuell funktionsnedsättning och som till följd av den inte har eller 
kommer att kunna ha rimliga förutsättningar att uppfylla kravet på 
godkänt prov i danska och samhällskunskap, även om proven genom-
förs med stöd och/eller anpassningar. Liknande bestämmelser kopp-
lade till hälsotillstånd och/eller funktionsnedsättning finns också i de 
andra nordiska länderna och t.ex. Förenade kungariket. Exempel på 
andra omständigheter som kan utgöra skäl för undantag från krav 
finns i Finland där den som var myndig vid ankomsten till Finland 
och som då inte kunde läsa eller skriva och som vid ansökan om med-
borgarskap fortfarande inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål 
eller något annat språk kan undantas från språkkravet för med-
borgarskap. För att undantag ska kunna medges på den grunden 
krävs dock att sökanden har elementära färdigheter i att förstå och 
tala finska eller svenska eller att denna under en lång tid regelbundet 
har deltagit i undervisning i finska eller svenska. Undantag kan således 
inte medges endast på den grunden att sökanden inte kan läsa och 
skriva på finska eller svenska. Inte heller bristfälliga skriftliga språk-
kunskaper eller långsam inlärningsförmåga berättigar till undantag.  

Mot bakgrund av vad som nu sagts föreslår utredningen att det 
ska införas en möjlighet till dispens från kravet på kunskaper, dvs. 
att en enskild under vissa omständigheter ska kunna förvärva med-
borgarskap trots att denna inte uppfyller kravet på kunskaper.    
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9.2 Dispens från kravet på kunskaper endast 
om det finns särskilda skäl 

Förslag: Den som inte kan visa kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt 7–10 §§ lagen om svenskt medborgarskap för-
värvar svenskt medborgarskap endast om han eller hon på grund 
av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa sådana kun-
skaper. 

En sökande som inte kan visa kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap enligt 11 § 6 och 13 § lagen om svenskt med-
borgarskap får naturaliseras endast om han eller hon på grund av 
särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa sådana kunskaper. 

 
Som framgår ovan och av kapitel 5 är andra länders bestämmelser om 
undantag från krav på kunskaper för medborgarskap kopplade till en 
individs funktionsnedsättning eller personliga förhållanden som är 
av mera varaktig natur och av viss omfattning. Individen ska sakna 
eller ha liten förmåga att visa att han eller hon har de efterfrågade 
kunskaperna eller att han eller hon inte kan uppnå den kunskapsnivå 
som ställs upp för medborgarskap på grund av funktionsnedsätt-
ningens eller de personliga förhållandenas påverkan på dennas för-
måga. Vidare synes det vara upp till individen att visa att denna inte 
förmår eller kan nå kunskapskravet på grund av en funktionsnedsätt-
ning eller personliga förhållanden. Bestämmelserna om dispens från 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap i medborgar-
skapslagen bör enligt utredningens uppfattning ha en liknande ut-
formning.  

Med begreppet funktionsnedsättning förstås enligt Socialstyrelsen 
att en person har nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-
förmåga. Funktionsnedsättningen kan ha uppstått till följd av en 
medfödd eller förvärvad skada.3 Sådana skador, tillstånd eller sjuk-
domar kan vara av bestående eller övergående natur. Som exempel 
kan nämnas att en fysisk funktionsnedsättning kan innebära att man 
har helt eller delvis nedsatt hörsel, en synnedsättning eller är döv-
blind och därför har svårigheter med bemötande, förståelse, kom-

 
3 Socialstyrelsen (2020). Socialstyrelsens termbank. 
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv [2020-12-19]. 
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munikation och/eller inlärning.4 En psykisk funktionsnedsättning 
kan innebära problem med minnet, svårigheter med att få saker 
gjorda, att planera och/eller hantera stress, medan en intellektuell 
funktionsnedsättning i form av en utvecklingsstörning kan innebära 
svårigheter med t.ex. förståelse och inlärning.5 Bland vanligt före-
kommande funktionsnedsättningar märks läs- och skrivsvårigheter.  

Enligt utredningens uppfattning är det inte funktionsnedsätt-
ningen i sig som ska vara avgörande för om dispens ska medges, utan 
hur funktionsnedsättningen inverkar på en persons förmåga att visa 
kunskap eller på dennas förmåga att nå de kunskaper som ska krävas 
för förvärv av medborgarskap. Om en funktionedsättning innebär att 
en person t.ex. inte har förmåga att läsa eller inte har förmåga att tala 
så bör dispens från kravet på kunskaper kunna medges åtminstone i 
den eller de delar som påverkas av funktionsnedsättningen under för-
utsättning att individen kan styrka att det förhåller sig på det sättet. En 
annan ordning skulle kunna innebära att individen utesluts från med-
borgarskap utan egen förskyllan, vilket skulle vara olyckligt.  

Utifrån vad som nu sagts skulle dispens kunna aktualiseras t.ex. 
för den som är helt blind och därför inte kan nå godkänt resultat på 
medborgarskapsprovets läsförståelsedel eller för den som är stum 
och därför inte kan få godkänt resultat på den muntliga delen i med-
borgarskapsprovet på svenska. På liknande sätt skulle dispens kunna 
aktualiseras för den som sedan födseln har ett gravt förståndshandi-
kapp eller för personer med andra funktionsnedsättningar som har 
en stor inverkan på förmågan att lära sig och/eller visa kunskap och 
därför inte kan genomföra medborgarskapsprovet eller visa kun-
skaper på annat sätt.  

Dispens ska således kunna medges dels på grund av att individen 
inte kan uppfylla kravet på kunskaper i vare sig svenska eller sam-
hällskunskap, dels på grund av att denne kan uppfylla kunskaps-
kravet för endast det ena ämnet eller endast delar av ett ämne. Den 
som inte har förmåga att nå godkänt resultat eller genomföra t.ex. en 
provdel i svenska i medborgarskapsprovet och därför bara har god-
känt i t.ex. tre av fyra språkdelar på delprovet i svenska ska således 

 
4 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020). Döv eller nedsatt hörsel i kombination med 
ytterligare funktionsnedsättningar. www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-
horsel/dov-eller-nedsatt-horsel-i-kombination-med-ytterligare-funktionsnedsattningar/ 
[2020-12-19]. 
5 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020). Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsned-
sättning. www.spsm.se/funktionsnedsattningar/utvecklingsstorning/ [2020-12-19].  

http://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/dov-eller-nedsatt-horsel-i-kombination-med-ytterligare-funktionsnedsattningar/
http://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/dov-eller-nedsatt-horsel-i-kombination-med-ytterligare-funktionsnedsattningar/
http://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/utvecklingsstorning/
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kunna medges dispens. I sammanhanget är det viktigt att framhålla 
att den individ som kan visa kunskap med hjälp av stöd eller anpass-
ning inte ska omfattas av reglerna om dispens. Ett resonemang kring 
begreppet anpassning i förhållande till medborgarskapsprovet finns 
i avsnitt 12.6. Men i korthet kan sägas att anpassning innebär att 
individen har förmåga att visa kunskap, men att förmågan är nedsatt 
t.ex. på grund av en funktionsnedsättning och därför behöver anpass-
ningar göras så att individen kan få visa sina kunskaper. Som typ-
exempel på anpassning från utbildningsområdet kan nämnas att grav 
dyslexi eller ADHD kan innebära att individen får längre tid på sig 
vid genomförandet av ett prov, att denna får ta rast under provets 
genomförande eller får sitta enskilt i ett rum eller en sal. För den 
med synnedsättning kan anpassning innebära att provtexten för-
storas upp eller skrivs i färg.  

Skillnaden mellan dispens och anpassning är således att bestäm-
melserna om dispens träffar den som saknar förmåga att visa kun-
skap eller den som har en sådan kraftigt nedsatt förmåga att det inte 
är rimligt att kräva att denna ska kunna visa kunskaper för med-
borgarskap, medan anpassning är till för den som har förmåga att 
visa kunskap men behöver stöd för att kunna göra det.  

Sammanfattningsvis innebär den omständigheten att en person 
har en funktionsnedsättning inte i sig att det finns en absolut rätt till 
dispens från kravet på kunskaper för medborgarskap. Det avgörande 
blir funktionsnedsättningens omfattning och varaktighet i kom-
bination med dess inverkan på individens förmåga att visa eller upp-
nå kunskapskravet. Grunden för dispens är således alltid individuell. 
Enligt utredningens uppfattning bör också andra personliga och 
individuella förhållanden kunna utgöra grund för dispens om de är 
av sådan omfattning och varaktighet samt påverkar individens för-
måga att visa kunskap på sådant sätt som anges om funktionsned-
sättningar.  

Som nämns ovan har t.ex. Finland bestämmelser om undantag 
från språkkravet för den som vid invandringen till landet inte kunde 
skriva eller läsa och vars förmåga inte förbättrats sedan dess. För att 
medges undantag krävs dock att sökanden har elementära färdig-
heter i att förstå och tala finska eller svenska eller att denna under en 
lång tid regelbundet har deltagit i språkundervisning. Bristfälliga 
skriftliga språkkunskaper eller långsam inlärningsförmåga berättigar 
således inte till något generellt undantag från språkkravet. Liknande 
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omständigheter skulle kunna falla in under begreppet personliga 
förhållanden också i Sverige. För den som invandrat till Sverige i 
relativt hög ålder och då inte kunde skriva eller läsa – kanske på 
grund av kort eller obefintlig utbildning från hemlandet – och vars 
modersmål såväl i tal som skrift ligger långt ifrån svenska, är studier 
i svenska sannolikt betydligt mer utmanande än för den som var 
yngre vid invandringen och har gått i skolan. Dock inte sagt att det 
är omöjligt att lära sig svenska och nå de krav som föreslås ställas upp 
för medborgarskap eller att inlärningssvårigheter eller illiteracitet vid 
invandringen ska ge en generell rätt till dispens från kunskapskravet. 
Bedömningen av rätten till dispens ska som anges ovan alltid göras 
utifrån hur en funktionsnedsättning eller andra personliga för-
hållanden påverkar förmågan att visa kunskaperna. Nedsättningen 
eller förhållandenas inverkan ska således vara omfattande och var-
aktiga över tid.  

I bl.a. Danmark och Finland krävs för undantag från kravet på 
kunskaper att individen kan visa att denna har viss språk- eller sam-
hällskunskap och/eller att denna t.ex. har deltagit i språkundervis-
ning eller har gjort sitt bästa för att nå så hög kunskapsnivå som 
möjligt utifrån sina förutsättningar. Utredningen anser att liknande 
hänsyn bör tas också i Sverige. Den som vill ha dispens från kravet 
på kunskaper bör således kunna visa att denna t.ex. har deltagit i sfi 
eller språkundervisning under en längre tid och att denna har gjort 
flera och ärliga försök att nå godkänt betyg i sfi. För den som helt 
saknar förmåga kan detta dock knappast krävas.  

Vad som nu sagts bör enligt utredningen formuleras som att den 
som inte kan visa kunskaper i svenska och samhällskunskap ska 
kunna medges dispens från kunskapskravet om han eller hon på 
grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa sådana kun-
skaper. Utredningen har härvid gjort följande överväganden.  

Migrationskommittén har i sitt betänkande föreslagit att det ska 
införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för per-
manent uppehållstillstånd, men att kravet på kunskaper inte ska upp-
rätthållas om det föreligger synnerliga skäl (se förslag till ny 5 kap. 7 
och 7 a §§ utlänningslagen [2005:716], SOU 2020:54 s. 48). När det 
gäller möjligheten till undantag på grund av synnerliga skäl uttalar 
kommittén bl.a. följande (s. 464 f.):  
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Undantag från kraven på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
samt försörjningskravet, ska också göras om det finns synnerliga skäl. 
Det innebär att det endast i undantagsfall ska beviljas ett permanent 
uppehållstillstånd trots att kraven inte är uppfyllda. Undantag ska vara 
möjligt i situationer när det inte framstår som rimligt för en enskild att 
nå kraven. Bedömningen måste anpassas till vilket krav det är fråga om. 
Det kan finnas goda skäl att t.ex. äldre personer och personer med funk-
tionsnedsättning inte ska behöva uppfylla försörjningskravet. Personer 
som söker skydd i Sverige kan ha genomgått traumatiska upplevelser som 
gör att förmågan att tillgodogöra sig undervisning försämrats och att det 
inte krävas att de uppfyller kunskapskraven. En annan aspekt som kan 
vägas in är hur länge den enskilde vistats i Sverige med tidsbegränsade 
uppehållstillstånd. En person som under mycket lång tid vistats här utan 
att ha kunnat nå de föreskrivna kraven ska kunna undantas på grund av 
synnerliga skäl. Någon bestämd tidsgräns bör inte anges utan det blir 
frågan om bedömningar i enskilda fall. Det kan vara så att det finns olika 
faktorer som samverkar och som vid en samlad bedömning gör att 
undantag ska medges.6  

Utredningens förslag på kunskaper i svenska när det gäller läs- och 
hörförståelse föreslås ligga på GERS-nivå B1, medan nivån på den 
muntliga och skriftliga färdigheten föreslås ligga på A2. Språknivån har 
valts med omsorg och utredningen har försökt att balansera förslaget 
utifrån olika hänsyn. Trots detta är GERS-nivå B1 på svenskkunskaper 
en relativt hög nivå som ofrånkomligen kommer att vara svår, om än 
inte omöjlig, för vissa att nå. För den som har en funktionsnedsättning 
eller har andra personliga förhållanden som påverkar förmågan att lära 
sig och visa kunskap kan nivån vara utmanande att uppnå.  

Migrationskommitténs förslag om språkkunskaper för permanent 
uppehållstillstånd innebär att det ska krävas godkänt resultat från sfi 
kurs C. Kurs C motsvarar ungefär språkkunskaper på GERS-nivå A2 
(se avsnitt 8.2.1). Eftersom Migrationskommitténs förslag om språk-
kunskaper ligger på en lägre språknivå än förslaget i detta betänkande 
är det inte orimligt att ställa upp ett högre krav för undantag eller 
dispens. Detta då det enligt utredningens uppfattning sannolikt finns 
ett samband mellan kravet på språknivå och antalet personer som kan 
medges dispens. Vid en låg språknivå kommer antalet personer som 
söker och kan få dispens troligen att vara färre eftersom kravet är mera 
uppnåbart. Omvänt gäller att vid krav på en högre språknivå kommer 
antalet personer som söker dispens sannolikt att vara fler, då det är 
fler som har svårare att nå upp till kravet. Det är alltså inte orimligt 

 
6 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet. s. 464 f. 



SOU 2021:2 Dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 

255 

att ha ett högt krav för dispens om den nivå som ska uppnås är låg. 
Men om det kravet upprätthålls vid en högre språknivå, kommer det 
att bli betydligt svårare att medges dispens från kravet. Utredningen 
har därför kommit fram till att det i medborgarskapssammanhang 
ska krävas särskilda skäl för dispens.  

Särskilda skäl ska förstås som en i sammanhanget väsentlig funk-
tionsnedsättning och kan, som anges ovan, också innefatta andra 
personliga förhållanden som har samma inverkan på individens för-
måga att visa sina kunskaper. Att funktionsnedsättningen eller de 
personliga förhållandena ska vara väsentlig(a) för att utgöra grund 
för dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
innebär att nedsättningen ska vara av en viss omfattning och mera av 
ett permanent tillstånd, dvs. inte av temporär eller övergående natur. 
Funktionsnedsättningen eller de personliga förhållandena måste ut-
göra ett sådant hinder för individen att det inte rimligen kan förväntas 
av denna att han eller hon kan visa kunskaper i svenska och/eller sam-
hällskunskap. Detta ska förstås som att det ska framstå som mycket 
svårt för individen att göra medborgarskapsprovet eller visa kun-
skaper i svenska och samhällskunskap på annat sätt, även med anpass-
ning. För att dispens ska kunna medges bör individen som utgångs-
punkt också kunna visa att denna har försökt att göra medborgar-
skapsprovet och/eller läst t.ex. sfi, svenska eller svenska som andra-
språk. Vid prövningen av om det föreligger särskilda skäl måste det 
således göras en helhetsbedömning av individens funktionedsättning 
eller personliga förhållanden, hur omfattande de är och hur stor 
sannolikheten är för att denna sett över tid inte kommer att kunna 
nå de krav som ställs upp. 

I enlighet med vad som gäller i andra länder och i enlighet med all-
männa förvaltningsrättsliga principer ska det ankomma på den som 
åberopar särskilda skäl att ge in underlag till stöd för detta i samband 
med ansökan eller anmälan om medborgarskap. Det är svårt att tala 
om exakt vilka handlingar som ska ges in eftersom de särskilda skälen 
kommer att variera mellan individerna i såväl orsak som intensitet och 
inverkan. Majoriteten av de individer som det nu är fråga om har dock 
sannolikt varit föremål för vårdinsatser eller specialinsatser hos Arbets-
förmedlingen eller haft särskilda stödåtgärder i skolan, varför de ofta 
redan torde ha dokument som visar vilka svårigheter de har att visa 
kunskap och som kan användas till stöd för att särskilda skäl före-
ligger.  
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9.3 Den lagtekniska regleringen 

Förslag: Bestämmelser om dispens från kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap ska tas in i 12 och 13 §§ lagen om 
svenskt medborgarskap och i en ny 10 a § i den lagen. 

 
Bestämmelserna om möjligheten att få dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och grundläggande samhällskunskap för med-
borgarskap har samband med det krav på kunskaper som föreslås 
införas i medborgarskapslagen. Bestämmelserna om dispens införs 
därför lämpligast i samma författning. Fråga är då var i medborgar-
skapslagen bestämmelserna ska placeras.  

När det gäller naturalisation finns i 12 § medborgarskapslagen 
bestämmelser om dispens från de krav som ställs upp för medborgar-
skap i 11 § nämnda lag. Av bestämmelserna i 12 § första stycket fram-
går att naturalisation kan ske även om villkoren i 11 § inte är uppfyllda 
om sökanden tidigare har varit svensk medborgare (punkt 1), om 
sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare (punkt 2) 
eller om det annars finns särskilda skäl till det (punkt 3). Vid prövning 
enligt 12 § första stycket 2 av dispens från hemvistvillkoret tittar 
man ibland på om sökanden har en utbildning i svenska som bevis på 
att denna är integrerad i Sverige.7 Av praxis framgår att vid tillämp-
ningen av 12 § görs normalt en materiell prövning vid vilket de sam-
mantagna omständigheterna i det enskilda fallet beaktas för att utröna 
om sökanden har anpassat sig till det svenska samhället. Bland fak-
torerna som kan beaktas finns bl.a. sökandens anpassning till svenska 
förhållanden och kunskaper i svenska (Utlänningsnämndens beslut 
den 15 januari 1996, UN 94/07979).  

Dispensgrunden “särskilda skäl” infördes i medborgarskaps-
lagen genom att den tidigare dispensgrunden “med hänsyn till 
sökandens personliga förhållanden finns särskilda skäl för svenskt 
medborgarskap” i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap 
ändrades till “det annars finns särskilda skäl”. I förarbetena uttalades 
att det ska finnas en möjlighet att även i fortsättningen beakta t.ex. 

 
7 Sandesjö & Björk (2019). Medborgarskapslagen med kommentarer. 4:e uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik, s. 146 samt Arbetsmarknadsdepartementet (1983). Hemvisttidens beräkning i 
naturalisationsärenden och prövning av anmälningsärenden enligt medborgarskapslagen  
(DsA 1983:12). Stockholm: Regeringskansliet. 



SOU 2021:2 Dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap 

257 

att Sverige kan ha nytta av att en person blir svensk medborgare 
(prop. 1999/2000:147 s. 49).  

Bestämmelserna i 12 § första stycket medborgarskapslagen gör 
det som synes möjligt att medge dispens från kraven i 11 § för vissa 
personkategorier och om det finns särskilda skäl. Det är enligt 
utredningens uppfattning lämpligt och mest överskådligt att i 12 § 
föra in de nya bestämmelserna om dispens från kravet på kunskaper 
i 11 § 6 medborgarskapslagen för att hålla samman alla bestämmelser 
om dispens vid naturalisation i en paragraf. För att kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap ska kunna upprätthållas gent-
emot de personer och i de situationer som anges i 12 § första stycket 
samtidigt som det ska finnas en möjlighet till dispens från kunskaps-
kravet om det finns särskilda skäl föreslås bestämmelserna utformas 
på liknande sätt som 12 § andra stycket medborgarskapslagen.8  

Enligt 12 § andra stycket medborgarskapslagen gäller särskilda 
regler för den som inte kan uppfylla kravet på styrkt identitet enligt 
11 § 1. I bestämmelsen anges att naturalisering endast får ske om 
sökanden sedan minst åtta år har hemvist i landet och under förut-
sättning att han eller hon gör sannolikt att den uppgivna identiteten 
är riktig. Kravet på identitet är således absolut på samma sätt som 
utredningens krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska 
vara absolut såvida det inte föreligger särskilda skäl för dispens. Att 
kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska vara absolut 
innebär att samtliga personer som träffas av kravet måste uppfylla 
det för att kunna beviljas medborgarskap såvida de inte kan visa att 
det föreligger särskilda skäl. De särskilda skälen ska, som framgår av 
förslaget ovan, knytas till en persons (o)förmåga att visa kunskaper 
på grund av en varaktig funktionsnedsättning eller varaktiga person-
liga förhållanden. Begreppet ”särskilda skäl” för dispens från kun-
skapskravet har således inte samma innebörd som särskilda skäl i 
11 § första stycket 3 (se ovan).  

Mot bakgrund av vad som nu sagts om dispens från kraven för 
naturalisation föreslås att bestämmelser om dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap tas in i ett nytt tredje 
stycke i 12 § medborgarskapslagen. Som anges ovan innebär denna 
lösning att bestämmelserna om dispens från kraven i 11 § blir tydligt 
sammanhållna. Då krav på kunskaper föreslås gälla också för en 

 
8 Att kravet på kunskap i svenska och samhällskunskap ska gälla tidigare svenska medborgare 
och de som är gifta eller sambo med svenska medborgare framgår av avsnitt 6.4.2. 
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sökandes ogifta barn under 18 år i 13 § bör bestämmelser om dispens 
införas också i den paragrafen för att möjliggöra för dessa barn att 
erhålla dispens från kravet på kunskaper under samma omständigheter 
som den som får dispens enligt 12 §.  

För anmälningsärenden finns i dag inga bestämmelser alls om 
dispens. Eftersom det föreslås att kravet på kunskaper ska gälla 
också i anmälningsärenden bör det dock finnas möjlighet till dispens 
från kravet även i dessa ärenden. För att hålla samman dispens-
möjligheterna per ärendeslag och tydliggöra vilka kriterier som gäller 
för dispens i anmälningsärenden föreslår utredningen att en ny 
bestämmelse som motsvarar vad som sagts om dispens från kun-
skapskrav vid naturalisation förs in i medborgarskapslagen efter de 
allmänna bestämmelserna om anmälan. Detta innebär att bestäm-
melser om dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap föreslås föras in i ett nytt tredje stycke i 12 § och i ett nytt 
tredje stycke i 13 § samt i en ny 10 a §. 
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10 Handläggning av kravet 
på kunskaper 

I detta kapitel redogör utredningen för hur handläggningen av 
anmälningar och ansökningar ser ut i dag och hur den kommer att se 
ut om utredningens förslag om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap och förslag om dispens 
genomförs. 

10.1 Handläggningen av anmälningar och 
ansökningar efter införandet av krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap  

10.1.1 Handläggningen av medborgarskapsärenden i dag 

Beroende på omständigheterna ska en ansökan eller anmälan om 
svenskt medborgarskap i dag prövas av Migrationsverket eller läns-
styrelsen. Av 22 § medborgarskapslagen framgår att länsstyrelsen 
prövar anmälningar enligt 7, 8, 9, 18 och 19 §§ som gäller en med-
borgare i Danmark, Finland, Island eller Norge. Vid anmälningar 
enligt 18 eller 19 § ska inte krävas att personerna visar kunskaper i 
svenska och samhällskunskap, men däremot föreslås ett sådant krav 
vid tillämpning av 7, 8 eller 9 §. 

Anmälningar och ansökningar ska göras skriftligen på formulär 
som fastställs av Migrationsverket. Den som gör en anmälan eller 
ansökan ska på heder och samvete bekräfta att de uppgifter som lämnas 
är sanna (2 § medborgarskapsförordningen [2001:218]). I ansöknings-
ärenden gäller t.ex. att sökanden ska styrka sin identitet genom att 
ge in hemlandspass eller annat dokument som godtas för det ända-
målet. Prövande myndighet hämtar även själv in vissa uppgifter om 
sökanden t.ex. om denna har skulder hos Kronofogdemyndigheten. 
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Även uppgifter om begångna brott eller misstankar om att en person 
begått brott hämtas in från Polismyndigheten och en kontroll görs 
av Säkerhetspolisen för att se om det finns några hinder av säker-
hetsmässig karaktär mot att bevilja medborgarskap. Den som inte 
uppfyller kravet på ett hederligt levnadssätt på grund av skulder hos 
Kronofogdemyndigheten eller på grund av begången brottslighet 
kan få avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap. För den 
som inte uppfyller kravet på styrkt identitet efter fem år finns 
möjlighet att efter en längre hemvisttid, i kombination med att den 
uppgivna identiteten gjorts sannolik, söka och beviljas medborgar-
skap (11 och 12 §§ medborgarskapslagen).  

Det förslag som utredningen lägger fram i kapitel 6 innebär att 
huvudregeln är att den som är i åldern 16–66 år även måste kunna 
visa att denne har kunskaper i svenska och samhällskunskap för att 
erhålla svenskt medborgarskap.  

10.1.2 Handläggningen efter införandet av nya bestämmelser 

Bedömning: Prövningen av om kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap är uppfyllt eller om det föreligger särskilda 
skäl för att medge dispens från kravet ska göras inom ramen för 
handläggningen av en ansökan eller anmälan om svenskt med-
borgarskap. 

 
De nya kriterierna för medborgarskap medför inte att själva hand-
läggningen av en ansökan väsentligen kommer att skilja sig åt från 
vad som gäller i dag. I naturalisationsärenden kommer Migrations-
verket, på samma sätt som när det gäller de krav som ställs upp i 11 § 
medborgarskapslagen i dag, således att bedöma om kravet på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap är uppfyllt genom att personen 
klarat medborgarskapsprovet eller på annat sätt visar tillräckliga kun-
skaper i svenska och samhällskunskap utifrån de resultat, intyg, betyg 
etc. som ges in till myndigheten. I anmälningsärenden kommer 
samma typ av kontroll att göras av Migrationsverket och länsstyrel-
serna för att klargöra om utlänningen uppfyller det krav på kun-
skaper som ställs upp. Detta är ett nytt handläggningsmoment för 
anmälningsärenden, kontrollen kommer emellertid inte att skilja sig 
från den som görs i ansökningsärenden. För den som inte lämnar in 
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underlag som visar att denne har godkänt resultat på medborgar-
skapsprovet eller något annat underlag som Migrationsverket och 
länsstyrelsen godtar som bevis på de efterfrågade kunskaperna, 
kommer handläggningen att resultera i ett avslag på ansökan eller 
anmälan om svenskt medborgarskap. Ett avslag på en ansökan eller en 
anmälan om svenskt medborgarskap ska kunna överklagas på samma 
sätt och ordning som i dag, se kapitel 14 om överklagande m.m.  

Handläggningen av medborgarskapsärenden kommer emellertid 
att innehålla ytterligare ett moment då det i kapitel 9 föreslås att 
bestämmelser om dispens från kunskapskravet ska föras in för den 
som på grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas visa 
kunskaper i svenska och samhällskunskap. Den som anser sig ha skäl 
för dispens ska ange detta i samband med att anmälan eller ansökan 
om medborgarskap ges in och bifoga de handlingar som åberopas till 
stöd för att särskilda skäl föreligger. Om myndigheten anser att 
materialet bör kompletteras bör den enskilde föreläggas att kom-
plettera ansökan med intyg eller andra handlingar vid äventyr att 
ansökan/anmälan annars avslås. 

Innebörden av särskilda skäl är, som framgår av avsnitt 9.2, att 
den enskilde på grund av en varaktig funktionsnedsättning eller var-
aktiga personliga förhållanden inte rimligen kan förväntas uppnå 
kunskapskravet. Att det inte rimligen kan förväntas att individen ska 
kunna visa kunskaper för medborgarskap ska förstås som att det 
framstår som mycket svårt för individen att göra medborgarskaps-
provet eller visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på annat 
sätt, även med anpassning. För att dispens ska kunna medges bör 
individen som utgångspunkt också kunna visa att denne har försökt 
att göra medborgarskapsprovet och/eller läst svenska. Vid prövningen 
av om det föreligger särskilda skäl måste det således göras en helhets-
bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet i förhållande till 
de kriterier som ställs upp för att dispens ska kunna medges. 

I sammanhanget bör framhållas att dispens ska kunna medges 
dels på grund av att individen inte kan uppfylla kravet på kunskaper 
i vare sig svenska eller samhällskunskap, dels på grund av att denne 
kan uppfylla kunskapskravet för endast det ena ämnet eller endast 
delar av ett ämne. Det skulle t.ex. kunna vara så att en person inte 
har förmåga att nå godkänt resultat eller genomföra t.ex. en språkdel 
i svenska i medborgarskapsprovet och därför bara har godkänt i t.ex. 
tre av fyra språkdelar på delprovet i svenska.  
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För den som anses ha särskilda skäl kommer ansökan eller anmälan 
om medborgarskap att beviljas – under förutsättning att samtliga 
övriga kriterier för medborgarskap är uppfyllda.1 Den som inte 
uppfyller alla krav eller medges dispens, kommer på sedvanligt sätt 
att få avslag på ansökan eller anmälan och kan då välja att överklaga 
beslutet till förvaltningsdomstol (se avsnitt 14.5).  

Utifrån vad som nu sagts finns inte anledning att införa några 
särskilda handläggningsbestämmelser med anledning av Migrations-
verkets och länsstyrelsens prövning av om kravet på kunskaper är 
uppfyllt eller om det föreligger särskilda skäl för dispens vid ansökan 
eller anmälan om svenskt medborgarskap. För det fall det bedöms 
behöva ställas särskilda krav på äkthet eller att en handling visas upp i 
original anser utredningen att Migrationsverket kan meddela före-
skrifter om detta med stöd av delegationsbestämmelserna i 13 § med-
borgarskapsförordningen. 

 
1 I ansökningsärenden görs en s.k. diskretionär prövning vilket innebär att handläggande 
myndighet inom ramen för sin prövning gör en rimlig tolkning av medborgarskaps-
lagstiftningen, för att avgöra om en person bör tas upp till svensk medborgare eller ej jfr 
prop. 1997/98:178 s. 15 och se avsnitt 3.2.  
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11 Ansvar för medborgarskapsprovet 

I detta kapitel diskuteras vilken eller vilka myndigheter som ska 
ansvara för medborgarskapsprovet. Kapitlet inleds med en beskriv-
ning av vad ansvaret för medborgarskapsprovet bedöms innebära. 
Därefter görs en genomgång av möjliga myndigheter som skulle 
kunna vara relevanta för att tilldelas ansvaret för medborgarskaps-
provet. Slutligen redogörs för utredningens förslag om hur ansvaret 
för medborgarskapsprovet ska delas upp mellan flera olika myndig-
heter.  

11.1 Inledning 

Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag på hur 
prov i svenska och grundläggande samhällskunskap kan genomföras 
rättvist, rättssäkert, ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Utred-
ningen ska, utöver att utreda och lämna förslag om utformning och 
bedömning av prov m.m., också utreda och lämna förslag i vilken 
regi utbildningar och prov ska arrangeras. Förslagen ska så långt som 
möjligt utnyttja befintliga system för undervisning och examination 
i svenska och samhällskunskap. 

Som framgår av kapitel 6 föreslår utredningen att det i medborgar-
skapslagen ska införas ett nytt krav på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan 
eller naturalisation. Kunskaper ska, som framgår av kapitlen 7 och 8, 
kunna visas antingen genom godkänt resultat på avlagt medborgar-
skapsprov eller på annat sätt.  

Ordningen för det nya medborgarskapsprovet föreslås bli helt 
fristående från handläggningen av medborgarskapsärenden. Det 
behöver därför inte vara Migrationsverket som ansvarar för provet. 
Frågan är då vilken eller vilka myndigheter som vore bäst lämpad(e) 
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att tilldelas ansvaret för medborgarskapsprovet. Innan utredningen 
redogör för olika myndigheter som övervägts redogörs för vad 
ansvaret för medborgarskapsprovet bedöms innebära. 

11.2 Vad innebär ansvaret för medborgarskapsprovet? 

Som framgår av kapitel 7 föreslås en bok tas fram på vilket provdelen 
i samhällskunskap ska kunna baseras. I samma kapitel finns också ett 
förslag på hur detta skulle kunna gå till i praktiken. För att undvika 
upprepning hänvisas dit. Utöver framtagandet av detta material 
behöver prov i samhällskunskap respektive svenska tas fram. Båda 
provdelarna föreslås utformas som digitala prov. Därmed måste en 
frågebank utvecklas. Provet i svenska föreslås testa såväl hör- och 
läsförståelse som skriftlig och muntlig färdighet. Som framgår av 
kapitel 7 föreslås såväl provdelen i svenska som i samhällskunskap 
innehålla flervalsfrågor i de delar det är relevant. De skriftliga och 
muntliga färdigheterna föreslås visas genom faktisk skrivtest respek-
tive inläsning av tal på en ljudfil. Inom ramen för provutvecklingen 
av provdelen i svenska ligger därför även att utveckla system för rätt-
ning liksom bedömnings- och rättningsinstruktioner för rättningen 
av den skriftliga och muntliga färdigheten. Att ta fram boken som 
provdelen i samhällskunskap ska baseras på och att utveckla de två 
provdelarna kräver särskild kompetens, såväl hos den som ska utföra 
det arbetet som hos den som ska beställa det.  

När det finns ett färdigutvecklat medborgarskapsprov med allt 
vad det innebär inklusive frågebank och exempelfrågor etc. ska 
provet genomföras. Då behövs för det första en administration och 
teknisk support för att hantera anmälningar och planering av 
provtillfällen etc. För anmälan och hantering av avgifter bedöms det 
finnas ett behov av ett webbaserat anmälningssystem. Men det krävs 
också att någon tillhandahåller lokaler där provet kan göras, nöd-
vändig utrustning för att kunna genomföra proven samt teknisk 
support.  

För dem som vill göra medborgarskapsproven bedöms det vidare 
finnas ett behov av information om allt som rör medborgarskaps-
provet t.ex. gällande provtillfällen, sista datum för anmälan, hur 
anmälan går till, var proven ges, vad det kostar, upplägg, exempel-
frågor, möjlighet till anpassning, etc. I samband med anmälan bör 
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också den som vill göra provet med viss anpassning ha möjlighet att 
begära det. Mot den bakgrunden bedöms det alltså finnas ett behov 
av ett fungerande system för möjligheten att begära och faktiskt 
beviljas olika typer av anpassning. Som framgår av avsnitt 12.6 kan 
behovet av anpassning se ut på olika sätt, vilket också innebär att 
beviljad anpassning rent faktiskt kommer att tillgodoses på olika sätt 
genom t.ex. tekniska, praktiska eller andra typer av lösningar. 

När det gäller det praktiska genomförandet av provet uppskattar 
utredningen i kapitel 16 att antalet som kommer att vilja göra provet 
årligen uppgår till cirka 18 000 personer för provdelen i svenska och 
närmare 35 000 personer för provets samhällskunskapsdel. Utred-
ningen bedömer mot den bakgrunden att det finns såväl en geografisk 
aspekt som en kapacitetsaspekt som måste beaktas vid bedömningen 
av hur ett medborgarskapsprov ska kunna genomföras rättvist och 
ändamålsenligt. För att säkerställa att alla som vill göra medborgar-
skapsprovet inte ska behöva åka alltför långt anser utredningen att 
det måste finnas möjligheter att skriva provet på fleras platser i 
landet. Mot bakgrund av hur många som bedöms behöva göra provet 
förutser utredningen också att prov kommer att behöva genomföras 
vid flera tillfällen och regelbundet under året. 

Därutöver tillkommer andra aspekter som mer är kopplade till 
kravet på ett rättssäkert genomförande av provet. Lokalerna som 
används för genomförande av provet måste t.ex. vara lämpliga för 
ändamålet. För att kunna kontrollera att fusk inte förekommer är 
det också nödvändigt att provet genomförs i provlokaler med prov-
vakter på plats. För att säkerställa att det är samma person som har 
gjort medborgarskapsprovet och som sedan beviljas medborgarskap 
behöver rutiner tas fram för personidentifiering vid inpassering till 
provlokalerna samt rutiner för att den person som passerat in inte 
kan lämna provlokalen innan provet är slut. Faktiska identitets-
kontroller i enlighet med nämnda rutiner kommer att behöva utföras 
på plats. 

Som framgår av avsnitt 7.6 föreslås medborgarskapsprovet 
genomföras digitalt. För att det ska kunna ske krävs ändamålsenlig 
utrustning (dator eller motsvarande digital utrustning). Utöver dator 
eller motsvarande bedöms varje provdeltagare behöva tillgång till 
hörlurar med mikrofon eftersom det i avsnitt 7.4.3 föreslås att såväl 
läs- och hörförståelse som skriftlig och muntlig färdighet i svenska 
ska testas i provdelen i svenska. Sådan utrustning behöver finansieras 
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och köpas in eller tillhandahållas på annat sätt. Den myndighet som 
blir ansvarig kan, även om den uppdrar åt någon eller några andra 
aktörer att tillhandahålla provlokaler och personal, finansiera och 
köpa in nödvändig utrustning och därefter distribuera den till 
aktuella provlokaler där utrustningen får förvaras mellan provtill-
fällena. Det skulle dock också vara möjligt att ansvarig myndighet 
endast står för finansieringen medan den som tillhandahåller prov-
lokaler och personal på uppdrag av ansvarig myndighet köper in 
nödvändig utrustning och förvarar den. Ett ytterligare alternativ 
skulle kunna vara att de som ska göra provet får ta med sig sin egen 
utrustning (dator och hörlurar med mikrofon). Ett sådant alternativ 
bedöms visserligen innebära en minskad kostnad för utrustning för 
det allmänna men riskerar samtidigt att medföra andra kostnader. 
Utredningen bedömer att all teknisk utrustning måste vara kom-
patibel. Härutöver måste det finnas tillgång till nödvändig program-
vara för att spärra personlig utrustning på ett sätt som innebär att 
fusk och tillgång till det externa nätet eller andra källor inte är 
möjligt. Beroende på vilka tekniska lösningar som finns tillgängliga 
för att hantera medtagandet av egen utrustning tillkommer också en 
större eller mindre kostnad för personal som ska sköta spärrandet av 
utrustningen. Ett sådant system bedöms också kräva framtagandet 
av särskilda säkerhetsrutiner. Om tillvägagångssättet att var och en 
tar med sig sin egen utrustning skulle ha valts finns det en rättvise-
dimension som måste beaktas (jfr avsnitt 16.1.5). 

Oavsett vilket alternativ som väljs när det gäller utrustning kräver 
det föreslagna provsystemet att nödvändig digital utrustning finns 
tillgänglig och att den är spärrad och iordningsställd vid varje prov-
tillfälle. Det enda som ska finns tillgängligt på datorn vid provtill-
fället är det prov som ska göras. 

När medborgarskapsprovet väl är genomfört behöver det rättas. 
I de delar där flervalsfrågor används kan modern teknik för auto-
matisk rättning användas. De delar av provet i svenska som testar 
den skriftliga och muntliga färdigheten bedöms dock behöva rättas 
individuellt. För detta krävs således en rättningsorganisation. Slut-
ligen kommer ett beslut om resultat på provet att behöva fattas. Det 
kommer därför att finnas ett behov av ett administrativt system som 
kan hantera inrapporterade provresultat som kan ligga till grund för 
myndighetens beslut om resultat och arkiveringsmöjlighet. 
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För att hela det föreslagna systemet ska fungera, från ax till limpa, 
krävs att det finns en övergripande organisation som håller ihop alla 
delar. Av kvalitets- och legitimitetsskäl är det viktigt att alla upp-
gifter genomförs av aktörer som besitter relevant kompetens för 
respektive uppgift.  

Frågan är då vilken eller vilka myndigheter som skulle kunna axla 
ansvaret för det föreslagna systemet för medborgarskapsprovet. En 
möjlighet skulle kunna vara att inrätta en helt ny myndighet för 
ändamålet. Enligt kommittédirektiven framgår dock att förslagen så 
långt som möjligt ska utnyttja befintliga system för undervisning och 
examination i svenska och samhällskunskap. Mot den bakgrunden har 
utredningen därför tittat närmare på ett antal svenska myndigheter 
som skulle kunna vara aktuella i sammanhanget. Utgångspunkten har 
varit att titta på myndigheter som på något sätt har koppling till 
provverksamhet eller medborgarskaps- eller integrationsfrågor. 

11.3 Vilka myndigheter skulle kunna vara aktuella 
för att ansvara för medborgarskapsprovet? 

11.3.1 Statens skolverk 

En myndighet som har ansvar för lärande och stor erfarenhet av 
provverksamhet är Statens skolverk (Skolverket). Skolverket är en 
förvaltningsmyndighet under regeringen med uppgift att styra och 
stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. 
Skolverkets huvuduppgifter i korta drag innefattar att:1 

• Sätta ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas, t.ex. 
genom att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, 
föreskrifter och allmänna råd. 

• Genomföra fördjupade studier, göra analyser och ta fram statistik 
om förskolan och skolan. Myndigheten ansvarar också för det 
svenska deltagandet i internationella studier. 

• Stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och 
skolan. 

• Erbjuda fortbildning för förskolans och skolans personal. 
 

1 Statens skolverk. Information om Skolverkets huvudsakliga arbetsområden. www.skolverket.se 
[2020-09-08]. 

http://www.skolverket.se/
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• Utfärda legitimationer för lärare och förskollärare. 

• Administrera och fördela statsbidrag till verksamheter som är 
berättigade att söka bidrag. 

• Styra och följa upp skolväsendet.  

Skolverket har alltså till uppdrag att genom sin verksamhet främja att 
alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan 
verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till 
goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till för-
bättrade kunskapsresultat för elever. Detta innebär bl.a. att Skolverket 
sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas (1 § 
förordningen [2015:1047] med instruktion för Statens skolverk) och 
att myndigheten tillhandahåller kursplaner, ämnesplaner, kunskaps-
krav, prov, föreskrifter och allmänna råd.  

Skolverket har vidare i uppgift att ansvara för, och kontinuerligt 
utveckla, nationella prov samt analysera resultaten av proven. Vad 
gäller själva utarbetandet eller konstruktionen av de nationella proven 
har institutioner vid t.ex. Göteborgs, Stockholms och Uppsala 
universitet avtal med Skolverket för att konstruera nationella prov i 
bl.a. samhällskunskap, kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (sfi) och svenska. I arbetet med att ta fram nationella prov 
är många olika grupper engagerade. Lärare, forskare, lärarutbildare och 
elever medverkar på olika sätt i att utarbeta och utpröva lämpliga 
uppgifter för proven samtidigt som samarbetet med andra institutioner 
utvecklas i olika nätverk. Många lärare från grundskolan och gymnasie-
skolan är dessutom engagerade som utprövare, bedömare och referens-
personer. Också forskare och personer med specialkunskap är på olika 
sätt delaktiga i provarbetet.  

Skolverket har sina lokaler i Solna. På verket arbetar drygt 
800 personer. Skolverket är organiserat enligt följande. 
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Figur 11.1 Skolverkets verksamhet  

 
Källa: Bilden är hämtad från Skolverkets hemsida.2 

 
 

Argument som talar för att Skolverket skulle kunna vara en lämplig 
myndighet i sammanhanget är den erfarenhet och kompetens som 
finns av att utveckla de nationella proven. Det finns en erfarenhet att 
samarbeta med olika universitet kring utvecklandet av nationella 
prov inom ämnesområden som är av relevans också för medborgar-
skapsprovet. Det finns vidare ett upparbetat nätverk med lärare och 
andra som på olika sätt skulle kunna engageras för att ta fram det nya 
material som föreslås ska läggas till grund för provdelen i sam-
hällskunskap. Det faktum att sagda material dessutom föreslås ta sitt 

 
2 Statens skolverk. Organisationsskiss. www.skolverket.se [2020-09-08]. 

http://www.skolverket.se/
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avstamp i läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för 
komvux för grundläggande nivå gällande den grundläggande in-
ledande kursen respektive kursplanen för den grundläggande fort-
sättningskursen i samhällsorienterande ämnen, vilka utarbetats av 
Skolverket, bidrar ytterligare till att Skolverkets kompetens bedöms 
som mycket värdefull i sammanhanget. Det finns en kompetens i 
pedagogik och om olika lärförmågor som skulle kunna vara av värde 
vid arbetet med att säkerställa att nivåerna i såväl det nya materialet 
som i provdelarna ska hamna rätt. Skolverket bedöms även ha kom-
petens när det gäller frågor kopplade till behov av anpassning. Verket 
bedöms därför ha goda förutsättningar att kunna axla ansvaret för 
att i vart fall formulera ett uppdrag att ta fram den nya bok som 
samhällskunskapsprovet ska bygga på. Utredningen bedömer att 
Skolverket utan vidare också skulle vara lämplig att ta ansvar för 
framtagandet av provdelarna i såväl samhällskunskap som svenska. 
Skolverkets kompetens på dessa områden skulle borga för att ge 
medborgarskapsprovet legitimitet. 

Skolverket har emellertid ingen egen erfarenhet eller organisation 
för att genomföra prov. Även om det är Skolverket som ansvarar för 
att nationella prov tas fram så är det i praktiken varje skola som 
genomför proven. Alla praktiska frågor som rör själva prov-
situationen sköts därför av skolorna ute i landet utan inblandning av 
Skolverket. Det finns inte heller någon erfarenhet av att hålla ihop 
och administrera ett sådant system som medborgarskapsprov-
systemet föreslås behöva. 

11.3.2 Universitets- och högskolerådet  

En annan myndighet inom utbildningsområdet är Universitets- och 
högskolerådet (UHR). UHR:s huvudsakliga ansvarsområden är:3 

• Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, ta 
fram regelverk och samordna antagningen till högskolan. 

• Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildnings-
sektorn. 

 
3 Universitets- och högskolerådet. Information om myndighetens huvudsakliga arbetsuppgifter. 
www.uhr.se/om-uhr/ [2020-12-13]. 
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• Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för 
hela utbildningskedjan. 

• Bedöma utländska utbildningar. 

• Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s ansvars-
område. 

UHR handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskole-
utbildningar i Sverige. De viktigaste kontaktpunkterna för den 
sökande är webbtjänsterna Antagning.se och Universityadmissions.se. 
UHR genomför även antagning till en del andra utbildningar t.ex. 
polisutbildningen och skorstensfejarutbildningen. 

Inom UHR:s ansvarsområde ligger också att ta fram högskole-
provet som årligen skrivs av cirka 125 000 personer. UHR tar inte fram 
själva provet utan har lämnat ett uppdrag till Umeå och Göteborgs 
universitet att konstruera samt rätta det. Provet genomförs sedan av 
21 högskolor som använder provet som urvalsgrund vid antagning 
till högskolan.4 Genomförandet får ske i samverkan mellan hög-
skolorna, vilket innebär att inte alla högskolor medverkar i genom-
förandet. Provet genomförs två gånger per år på över 100 orter i 
landet och antalet provlokaler uppgår till cirka 2 500. UHR har 
också genomfört provet utomlands, främst i Europa. På uppdrag av 
universitet och högskolor hanterar UHR anmälningarna till provet 
via Studera.nu. Myndigheten ger ut föreskrifter om högskoleprovet 
och hur det ska genomföras samt beslutar också om resultatet på 
högskoleprovet.  

För att kunna utföra sina uppgifter förvaltar, utvecklar och 
ansvarar UHR för driften av flera stora administrativa IT-system 
som används inom högskolan. Störst är det nationella antagnings-
systemet (NyA) som varje år hanterar över 800 000 ansökningar till 
högre utbildning. 

UHR har drygt 300 anställda i Stockholm och Visby. De flesta 
arbetar som utredare och handläggare inom kärnverksamheterna. 
Många jobbar också i stödverksamheter inom exempelvis IT, kom-
munikation, personal, ekonomi och administration. 

UHR:s verksamhet är organiserad på följande sätt.  
 

4 På grund av coronapandemin har ansvaret fr.o.m. hösten 2020 förändrats så att det är UHR 
som har ansvaret för genomförandet, men detta ska ske med bistånd av högskolorna. Fr.o.m. 
den 1 juli 2021 återgår ansvaret för genomförandet på högskolorna, jfr 7 kap. 20 § förord-
ningarna (2020:768) och (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100). 
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Figur 11.2 UHR:s verksamhet 

 
Källa: Bilden är hämtad från UHR:s hemsida.5 

 
 

Det sätt som UHR:s verksamhet med högskoleprovet bedrivs på är 
enligt utredningen mycket intressant. Även om UHR inom ramen 
för sitt ansvar att ta fram högskoleprov inte har någon egen erfaren-
het av provutveckling, utan har överlåtit den verksamheten på två 
universitet, besitter myndigheten en värdefull erfarenhet av att 
samarbeta med olika universitet kring utvecklandet av prov. UHR 
har vidare erfarenhet av att samarbeta med alla de universitet och 
högskolor som genomför högskoleprovet. UHR tillhandahåller 
även information gällande rätt till anpassning för personer med olika 
funktionshinder. Till detta kommer erfarenheterna och kompetensen 
gällande organisation, administration och support som behövs för att 
genomföra ett prov som skrivs av många personer, utanför ramen 
för grund- och gymnasieskoleinfrastrukturen.  

Även om myndigheten har erfarenhet av att hålla ihop och admi-
nistrera ett stort provsystem med allt vad det innebär bedöms 
emellertid att myndigheten saknar den pedagogiska kunskap, de 
ämneskunskaper och de nätverk med lärare som finns hos Skolverket 
och som bedöms behövas för att ta fram medborgarskapsprovet.    

 
5 Universitets- och högskolerådet. Organisationsskiss. www.uhr.se/ [2020-09-08]. 



SOU 2021:2 Ansvar för medborgarskapsprovet 

273 

11.3.3 Trafikverket 

En annan myndighet som har värdefulla erfarenheter av såväl prov-
utveckling som genomförande av prov för många personer i hela 
landet är Trafikverket. Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskaps-
prov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskaps-
prov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens 
(se Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, 
TSFS 2012:41). Arbetet med att utveckla kunskapsproven sker på en 
enhet i Trafikverket. 

Även om de kunskaper och förmågor som krävs för att få körkort 
och utvecklingen av kunskapsprovet för körkort naturligtvis präglas 
av helt andra faktorer än de som är av relevans i ett medborgarskaps-
sammanhang bedöms Trafikverkets erfarenheter vara av intresse. 
Trafikverket har t.ex. en infrastruktur för genomförandet av kun-
skapsproven med lokaler, personal och datorer. Trafikverket genom-
för över 500 000 kunskapsprov per år på 70 platser i landet. På vissa 
platser, såsom i storstäderna, arrangeras flera prov dagligen 7.30–
18.00 på vardagar samt på lördagar, medan verket på mindre orter 
kan arrangera prov t.ex. varannan vecka. Proven arrangeras i lokaler 
med 22 platser, som var och en har en skärm för besvarandet av 
frågor med tre svarsalternativ samt ljudstöd i form av hörselsnäckor. 
Ett vanligt kunskapsprov tar 50 minuter. Deltagarna anmäler sig på 
nätet, fotograferar sig för identifiering när de kommer till provlokalen 
och betalar en avgift. Trafikverket genomför också muntliga prov när 
det finns behov av tolk. Varje kontor har ett litet rum för detta och 
det genomförs cirka 3 000 sådana anpassade prov per år. Trafikverket 
genomför också s.k. ADR-prov (prov för hantering av farligt gods) 
på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Således finns det erfarenheter av uppgifter hos Trafikverket som 
överensstämmer med de uppgifter som utredningen föreslår ska ingå 
i ansvaret för medborgarskapsprovet. En relevant fråga i samman-
hanget som utredningen har övervägt är då om genomförandet av 
medborgarskapsprovet skulle kunna ske inom ramen för Trafik-
verkets struktur för kunskapsproven för körkort. Eftersom med-
borgarskapsprovet föreslås innehålla också ett test av de muntliga 
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färdigheterna bedömer utredningen att det saknas ändamålsenliga 
lokaler och utrustning för detta. Ett annat problem är att kapaciteten 
på större orter redan är ianspråktagen, vilket innebär att provlokaler 
skulle behöva byggas ut eller bli fler till antalet. Att en annan myndig-
het ska ansvara för genomförandet och låna lokaler och utrustning på 
de orter där detta är möjligt bedöms också kunna innebära problem 
på grund av säkerhetsskäl. Slutligen anser utredningen att det med 
tanke på att Trafikverket varken arbetar med svensk- och samhälls-
kunskapsutbildning eller integrationsfrågor kan kännas främmande 
att det är Trafikverket som genomför medborgarskapsprovet, vilket 
möjligen skulle kunna påverka provets legitimitet. 

11.3.4 Kommuner och regioner 

Även kommunerna har verksamhet som är kopplad till provverksam-
het. Folkhälsomyndigheten har t.ex. tagit fram ett nationellt kun-
skapsprov som den som ansöker om ett alkoholtillstånd/serverings-
tillstånd hos kommunen måste genomgå enligt 8 kap. 1 och 12 §§ 
alkohollagen (2010:1622).  

Kommunens kunskapsprov för alkohol- eller serveringstillstånd 
består av 60 frågor och provdeltagaren har 90 minuter på sig att göra 
provet. Den som gör provet måste vara ensam med godkänd legiti-
mation och får inte ha med sig egna anteckningar, telefon eller 
liknande. Det finns möjlighet till språkstöd i form av tolk. Provet 
finns förutom på svenska även på arabiska, franska och engelska. 
Provtillfällena beslutas av respektive kommun.6 

Andra aspekter som gör kommunerna intressanta i sammanhanget 
är kommunernas uppdrag vad gäller invandrande personers integra-
tion. Till exempel bär kommunerna ett stort ansvar när det gäller mot-
tagande av invandrande personer och för utbildningen av stora delar 
av den gruppen som ansöker om medborgarskap, bl.a. genom den sfi-
utbildning som ges genom den kommunala vuxenutbildningen. 
Vidare är kommunerna av intresse i deras egenskap av huvudmän för 
landets skolor. Enligt 2 kap. 2 § skollagen (2010:800) är kommunerna 
som huvudregel huvudmän för bl.a. grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. 

 
6 Information om kommunens kunskapsprov för alkoholtillstånd. 
www.alkoholtillstånd.se/kommunens_kunskapsprov [2020-11-11]. 

https://alkoholtillstånd.se/kommunens_kunskapsprov
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Skolorna är involverade i de nationella prov som genomförs och är 
vana att delta i större provomgångar. Kommunerna har genom sin 
skolverksamhet tillgång till såväl lokaler som personal att använda 
sig av om de skulle få ansvaret för medborgarskapsprovet. 

Det är vidare kommunerna som enligt 29 § medborgarskapslagen 
är ansvariga för medborgarskapsceremonierna. Således besitter kom-
munerna värdefull kunskap på flera områden av relevans för med-
borgarskap. Sammanfattningsvis finns det alltså flera omständigheter 
som talar för att ansvaret för medborgarskapsprovet skulle kunna 
läggas på kommunerna. Så är fallet i t.ex. Norge. 

En nackdel med att lägga uppgiften på kommunerna är enligt 
utredningen de 290 kommunernas olika förutsättningar att arrangera 
provet på ett rättssäkert, rättvist och kostnadseffektivt sätt. I vissa 
mindre kommuner bedömer utredningen att det skulle kunna gå lång 
tid mellan eventuella provtillfällen. Samtidigt ifrågasätter utred-
ningen nödvändigheten av att det arrangeras prov i alla kommuner. 
Oavsett den frågeställningen skulle ett upplägg som utgår ifrån ett 
kommunalt ansvar kräva en övergripande organisation som skulle 
kunna sköta administrationen av provverksamheten samt en sam-
ordning mellan kommunerna. En sådan uppgift skulle kunna läggas 
på t.ex. Skolverket, som ju samarbetar med skolorna vid genom-
förandet av de nationella proven. Men det finns också en samarbets-
organisation för Sveriges kommuner och regioner, SKR, som even-
tuellt skulle kunna tilldelas ett sådant ansvar. 

En annan regional indelning av landet är regionerna. Det finns 
21 regioner i Sverige. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemen-
samma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora eko-
nomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollek-
tivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Enligt 
SKR är regionernas främst uppgifter följande.7 

Obligatoriska uppgifter 

• Hälso- och sjukvård 

• Tandvård för barn och unga upp till 23 års ålder 

• Regionalt utvecklingsansvar. 
 

7 Sveriges kommuner och regioner. Information om kommuner och regioner. 
skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html [2020-09-08]. 
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Frivilliga uppgifter 

• Kultur 

• Utbildning 

• Turism. 

Utredningen anser inte att det finns några goda argument för varför 
ansvaret för medborgarskapsprov skulle läggas på regionerna. 

11.3.5 Länsstyrelserna 

På regional nivå är Sverige också indelat i 21 län. I varje län finns en 
länsstyrelse. En länsstyrelse är en statlig regional myndighet. Läns-
styrelserna har ett gemensamt uppdrag och bedriver verksamhet 
inom många olika områden. Ett sådant område är integration. Inom 
ramen för uppdraget om integration har t.ex. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och Göteborgs stad tagit fram boken ”Om Sverige” som 
nämns i avsnitt 7.5.1 och som används i den aktivitet för nyanlända 
som kallas samhällsorientering (se avsnitt 4.3). Samtidigt som läns-
styrelserna har ett gemensamt uppdrag är alla 21 länsstyrelser fri-
stående myndigheter med varsin länsledning. Länsstyrelserna har en 
koppling till medborgarskapsområdet på så sätt att anmälnings-
ärenden enligt 7, 8, 9, 18 eller 19 § medborgarskapslagen och som 
gäller nordiska medborgare enligt 22 § samma lag prövas av läns-
styrelsen. Genom en länsstyrelsereform är det sedan den 1 april 2015 
dock endast vissa av landets länsstyrelser som prövar sådana anmäl-
ningar.8  

Med hänsyn till den geografiska representation som länsstyrel-
serna har, deras uppdrag när det gäller integration och den erfarenhet 
de har av att ta fram material för kurserna i samhällsorientering för 
nyanlända tillsammans med den koppling till medborgarskaps-
området som vissa länsstyrelser har skulle länsstyrelserna kunna 
framstå som lämpliga för att ansvara för medborgarskapsprovet och 
särskilt samhällskunskapsdelen. De har sannolikt inte tillgång till 
egna lämpliga provlokaler, men deras lokala närvaro torde medföra 
att de skulle kunna hitta lämpliga lokaler på olika orter och avtala om 
att låna dem för provgenomförande. Även om länsstyrelserna deltar 

 
8 Se 3 § medborgarskapsförordningen (2001:218) samt dess övergångsbestämmelser. 
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aktivt i att ta fram undervisningsmaterial som kan användas vid 
kurser i samhällsorientering för nyanlända, vilket skulle kunna anses 
göra länsstyrelserna särskilt lämpade att ansvara för provdelen i sam-
hällskunskap, har dock länsstyrelserna inte något särskilt uppdrag 
när det gäller språkinlärning, varför denna del kan känns främmande 
för länsstyrelserna.  

Det finns även andra argument som talar emot att lägga ansvaret 
för medborgarskapsprovet på länsstyrelserna. Även om det inom 
länsstyrelseorganisationen finns värdefull kompetens att ta fram 
material inom samhällskunskap finns det ingen erfarenhet av att ta 
fram eller genomföra prov. Det finns inte heller några befintliga 
strukturer inom länsstyrelseorganisationen inom vilka uppgiften att 
ta fram och genomföra ett medborgarskapsprov passar. Det finns 
således ingen befintlig organisation eller kompetens att dra nytta av 
utan systemet skulle behövas byggas upp från grunden. Att låta 
länsstyrelserna ansvara för medborgarskapsprovet i svenska känns 
också något långsökt och inte helt lämpligt även om språkkunskap 
har koppling till integrationsarbete.  

En annan aspekt är länsstyrelseorganisationen som sådan. Läns-
styrelseorganisationen med 21 fristående myndigheter är en organi-
sationsform med många fördelar, men också en del nackdelar. 
Riksrevisionen har i en granskningsrapport från år 2019 belyst en del 
av de svårigheter som finns inom den nuvarande länsstyrelseorgani-
sationen. Enligt rapporten styrs länsstyrelserna av ett sektoriserat 
synsätt enligt samma mall som för andra myndigheter, utan att till-
räcklig hänsyn tas till att länsstyrelserna har ett betydligt bredare 
uppdrag och att de inte är en, utan 21 olika myndigheter. Enligt 
Riksrevisionen begränsar regeringens sätt att styra länsstyrelsernas 
möjligheter att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Detalj-
styrning och omfattande bidragsfinansiering av länsstyrelsernas 
verksamhet leder till att länsstyrelserna har svårt att planera sin verk-
samhet på ett långsiktigt och effektivt sätt. Det gör det bl.a. svårt för 
länsstyrelserna att göra egna prioriteringar, att omfördela medel 
inom myndigheten och att rekrytera och behålla kompetent personal.9 
Detta talar således emot att lägga ansvaret på länsstyrelserna. 

 
9 Riksrevisionen (2019). Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna.  
R I R 2 0 1 9:2. 
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11.3.6 Migrationsverket 

En annan myndighet som i och för sig saknar erfarenhet från prov-
verksamhet men som handlägger alla ärenden om naturalisation och 
en betydande del av anmälningsärendena är Migrationsverket. Utöver 
frågor om medborgarskap är Migrationsverket en förvaltningsmyn-
dighet för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, 
mottagande av asylsökande, anvisningar till kommuner av nyanlända, 
återvändande och återvandring.10 Migrationsverket har till uppgift att 
bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som 
värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen 
underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbets-
kraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utveck-
lingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella 
samarbetet.11  

Organisationen för att hantera ansökningar om uppehållstillstånd 
är indelad i tre huvudprocesser. Dessa är asyl, service och tillstånd. 
Under huvudprocesserna finns även ett antal underprocesser. 

Migrationsverkets operativa verksamhet är organiserad i geogra-
fiska regioner, tidigare fem, numera tre. Inom varje region finns 
enheter som tar emot asylsökande och prövar olika typer av ansök-
ningar om uppehållstillstånd. 

Migrationsverkets huvudkontor består av en verksledning, en 
myndighetsstab samt åtta avdelningar som ger stöd till kärnverk-
samheten. Avdelningarna är digitaliserings- och utvecklingsavdel-
ningen, planeringsavdelningen, nationella samordningsavdelningen, 
rättsavdelningen, internationella avdelningen, kommunikationsavdel-
ningen, HR-avdelningen samt avdelningen för verksamhetsstöd.  

Härutöver finns det fristående funktioner som internrevisionen, 
interna utredningar, funktionen för säkerhet och myndighetens 
fondförvaltning, vilka alla rapporterar direkt till generaldirektören. 
Bilden nedan visar organisationen schematiskt. 

 
10 Se 1 § förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
11 Regeringsbeslut II:3 den 20 december 2018, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende 
Migrationsverket. 
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Figur 11.3 Migrationsverkets verksamhet 

 
Källa: Bilden är hämtad från Migrationsverkets hemsida.12 

 
 

Mot bakgrund av Migrationsverkets ansvar för handläggningen av 
ansökningar och anmälningar om medborgarskap framstår möjligen 
Migrationsverket som den mest naturliga myndigheten att lägga 
ansvaret för medborgarskapsprovet på. För den som vill ansöka om 
medborgarskap skulle det sannolikt underlätta processen att bara 
behöva ha kontakt med en myndighet. Å andra sidan finns det 
ingenting som hindrar att Migrationsverket på sin hemsida hänvisar 
till någon annan myndighets hemsida för all information som en 
sökande behöver få rörande medborgarskapsprovet.  

Ett annat argument för att lägga ansvaret på Migrationsverket är 
att myndigheten i samband med prövningen av ansökan/anmälan om 
svenskt medborgarskap i vissa fall kommer att behöva ta ställning till 
om det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap (se avsnitt 9.2 och 10.1.2). 
Ju mer involverat Migrationsverket är i medborgarskapsprovet, 
desto bättre förmåga får verket att ta ställning i ärenden om dispens.  

Vidare har Migrationsverket visserligen lokal förankring ute i 
landet, men myndigheten saknar lokaler och personal anpassade för 
en provverksamhet. Mot att välja Migrationsverket som ansvarig 
myndighet talar också det faktum att verket helt saknar erfarenhet 
av såväl framtagande, utvecklande och genomförande av prov samt 
av att bedöma kunskaper i språk eller samhällskunskap. Det bör 

 
12 Migrationsverket. Organisationsskiss. www.migrationsverket.se/ [2020-09-08]. 

https://www.migrationsverket.se/images/18.748d859516793fb65f94fe/1570001787678/Migrationsverkets%20organisation.png
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dock ändå poängteras att Migrationsverket trots allt har viss erfaren-
het av kursverksamhet i form av introduktion och samhällsinfor-
mation som ska erbjudas alla asylsökande över 18 år. Migrationsverket 
har nyligen fått ett nytt uppdrag som innebär att den befintliga 
introduktionen ska utökas från dagens 3–4 timmar till 2–3 dagars 
obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.13  

11.3.7 Skatteverket 

Skatteverket, vars verksamhet i huvudsak består i att ta in skatter, 
sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borge-
när åt staten, registrerar t.ex. medborgarskap i folkbokförings-
registret. Utöver den uppgiften finns det emellertid ingen ytterligare 
koppling till medborgarskapsområdet. Även om Skatteverket i och 
för sig har en geografisk spridning som skulle kunna vara betydelse-
full har de ingen erfarenhet av provverksamhet och inte heller några 
lokaler för provändamål. Skatteverket bör därför inte komma ifråga 
när det gäller att ansvara för medborgarskapsprovet.  

11.3.8 Polismyndigheten 

En annan svensk myndighet med stor geografisk spridning och med 
viss koppling till medborgarskapsärenden är Polismyndigheten. 
Polismyndighetens uppdrag är att tillsammans med övriga myndig-
heter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till 
målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka 
människors trygghet.  

Polismyndigheten består av sju polisregioner, fem gemensamma 
avdelningar; NOA, NFC och särskilda utredningar.14 På myndigheten 
arbetar i dag cirka 34 000 medarbetare. Inom ramen för Polis-
myndigheten finns polisens egen utbildning. Polisutbildningen finns 
på fem orter i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola i 
Huddinge utanför Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitet 

 
13 Regeringsbeslut I:4 den 16 april 2020, Uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk sam-
hällsintroduktion för asylsökande. 
14 Polismyndigheten (2020). Information om Polismyndighetens organisation. www.polisen.se/ 
[2020-11-13]. 
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i Växjö samt på Malmö universitet.15 Polismyndighetens koppling 
till medborgarskapsfrågor är i princip begränsad till att göra vandels-
prövningar. Polisen gör även vid behov medborgarskapsutredningar 
med anledning av passansökningar. Även om det finns en koppling till 
Polismyndigheten i medborgarskapssammanhang, liksom erfaren-
heter både av utbildnings- och sannolikt även av provverksamhet 
samt tillgång till lokaler med spridning över landet anser utredningen 
att beröringspunkterna mellan Polismyndigheten och medborgar-
skapsinstitutet är för få och för svaga för att det skulle framstå som 
en rimlig lösning att lägga ansvaret för medborgarskapsprovet på 
Polismyndigheten. Utredningen anser att det sannolikt finns andra 
mer ändamålsenliga lösningar.  

11.3.9 Arbetsförmedlingen 

En annan myndighet som traditionellt också har haft en stor geo-
grafisk spridning i landet och vars uppdrag delvis har till uppgift att 
främja integration är Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens 
primära uppdrag är att förmedla arbeten och sammanföra dem som 
söker medarbetare med dem som söker jobb. Genom det så kallade 
Etableringsprogrammet har Arbetsförmedlingen emellertid ett sär-
skilt ansvar att tillhandahålla aktiviteter och utbildning för vissa 
nyanlända invandrare. Målet är att dessa personer så snabbt som 
möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörj-
ning.16 Genom Etableringsprogrammet kommer Arbetsförmed-
lingen således i kontakt med många av dem som sedan ansöker om 
eller anmäler förvärv av medborgarskap. 

Arbetsförmedlingen har kontor runt om i landet och det har slagits 
fast att det ska finnas en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro 
och tillgänglighet i hela landet.17 Enligt politiska överenskommelser 
(det så kallade Januariavtalet) ska Arbetsförmedlingen omvandlas 
till en ny myndighet år 2022. Tanken är att myndigheten ska ha 
fortsatt ansvar för arbetsmarknadspolitiken, men att ett nytt system 

 
15 Polismyndigheten (2020). Information om Polismyndighetens polisutbildning. 
www.polisen.se/om-polisen/bli-polis/polisutbildningen/ [2020-11-13]. 
16 Arbetsförmedlingen (2020). Information om etableringsprogrammet. www.arbetsformedlingen.
se/for-arbetssokande/extra-stod/att-delta-i-program/etableringsprogrammet [2020-11-16]. 
17 Regeringsbeslut I:15 den 19 december 2019, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende 
Arbetsförmedlingen. 
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ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbets-
sökande för de lediga jobben.18 

Även om Arbetsförmedlingen således får förväntas ha en lokal 
närvaro i hela landet bedömer utredningen att de lokaler de kommer 
att ha tillgång till inte är ändamålsenliga för provverksamhet. Myn-
digheten saknar vidare erfarenhet av provverksamhet i allmänhet och 
det finns ingen befintlig infrastruktur i myndigheten för att hantera 
den typ av verksamhet som ansvaret för medborgarskapsprovet 
innebär. Sammantaget anser utredningen att Arbetsförmedlingens 
uppdrag ligger alltför långt bort från medborgarskapsområdet för att 
det ska framstå som rimligt att lägga ansvaret för medborgarskaps-
provet på den myndigheten.  

11.3.10 Sammanfattning  

Genomgången ovan visar att det finns ett antal universitet och hög-
skolor såväl som expertmyndigheter som i egen regi eller på uppdrag 
av andra myndigheter arbetar med provutveckling. Således finns det 
myndigheter som dels arbetar direkt med provutveckling, dels 
myndigheter som så att säga bara har det övergripande ansvaret för 
att ta fram prov, men som överlåter provutvecklingen åt andra myn-
digheter. Det framgår att det finns en myndighet, Trafikverket, som 
både utvecklar prov och sköter sådan administration och planering 
som krävs för ett landsomfattande prov. Andra myndigheter saknar 
koppling till provverksamhet, men har en koppling till medborgar-
skapsärenden och har en geografisk täckning i landet som skulle 
kunna vara av relevans vid genomförandet av medborgarskapsprovet. 
Genomgången visar dock att det i dagsläget inte finns någon myn-
dighet som inom ramen för sin befintliga verksamhet uppfyller alla 
de krav som utredningen anser att ansvaret för medborgarskaps-
provet rymmer. Även om det finns argument som talar starkare för 
att vissa myndigheter skulle vara mer lämpliga än andra att tilldelas 
ansvaret för medborgarskapsprovet, visar genomgången att det 
också finns argument som talar mot samtliga myndigheter.  

 
18 Arbetsförmedlingen (2020). www.arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/nu-och-
da/vi-forbereder-en-ny-myndighet [2020-11-16]. 
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11.4 Fördelningen av ansvaret 
för medborgarskapsprovet 

Förslag: UHR ska ha det övergripande ansvaret för medborgar-
skapsprovet och samordna de inblandade myndigheternas arbete 
och insatser. 

Skolverket ska ha ett samlat ansvar för och kontinuerligt ut-
veckla medborgarskapsprovet. I det ansvaret ligger att ta fram en 
bok baserad på 3 § den nya förordningen om medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskunskap, kontinuerligt ta fram med-
borgarskapsprov i svenska och samhällskunskap, kontinuerligt ta 
fram bedömningskriterier och rättningsinstruktioner för med-
borgarskapsprov och rätta medborgarskapsprovet. 

Universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen ska 
ansvara för att genomföra medborgarskapsprovet. 

 
Eftersom det inte finns någon myndighet som inom ramen för sin 
befintliga verksamhet uppfyller alla de krav som utredningen anser 
att ansvaret för medborgarskapsprovet rymmer och det inte är 
aktuellt att tillskapa en ny myndighet för ändamålet uppstår frågan 
om lösningen i stället är att flera myndigheter delar på ansvaret. Som 
framgått ovan kan ansvaret för medborgarskapsprovet delas upp i 
olika uppgifter.  

När det gäller den första uppgiften, dvs. att ta fram den bok som 
provdelen i samhällskunskap ska byggas på (se avsnitt 7.5.1), anser 
utredningen att Skolverket är den myndighet som är bäst lämpad för 
uppgiften. Som framgått föreslås nämnda bok ta sitt avstamp i 
läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för den grund-
läggande inledande kursen respektive kursplanen för den grund-
läggande fortsättningskursen i samhällsorienterande ämnen på kom-
vux grundläggande nivå, vilka utarbetats av Skolverket, och närmare 
preciserat i 3 § den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap. Redan den omständigheten att boken 
föreslås ta sitt avstamp i en kursplan som Skolverket har utarbetat gör 
Skolverket till den mest lämpade myndigheten. Skolverket har där-
utöver med sin erfarenhet av att ta fram nationella prov, det nätverk 
av lärare som Skolverket har tillgång till och den kompetens som 
Skolverket har i svenska och samhällskunskap, av GERS och olika 
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språknivåer, den kompetens som utredningen bedömer krävs för att 
kunna ta ansvar för att ta fram den bok som provdelen i samhälls-
kunskap ska bygga på.  

Av samma skäl som Skolverket anses vara den myndighet som är 
bäst lämpad att ansvara för att ta fram den bok som provdelen i 
samhällskunskap ska bygga på anser utredningen att Skolverket även 
är den myndighet som är bäst lämpad att ansvara för att ta fram och 
kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet. Även i detta sam-
manhang har Skolverkets gedigna erfarenhet av att ansvara för att ta 
fram nationella prov i de aktuella ämnena betydelse. Eftersom Skol-
verket föreslås ta fram medborgarskapsprovet är det också rimligt 
att Skolverket tar fram och kontinuerligt utvecklar bedömnings-
kriterier och instruktioner som ska gälla vid rättningen av med-
borgarskapsprovet. Av samma skäl är det också rimligt att Skol-
verket får ansvar för att rättning sker, även om Skolverket inte 
behöver utföra själva rättningen i egen regi.  

När det gäller det faktiska utvecklandet av provet eller konstrue-
randet av medborgarskapsprovet, dvs. provdelarna i samhällskun-
skap och svenska, bör den uppgiften rimligen kunna uppdras till ett 
eller flera universitet eller högskolor. Provdelen i svenska behöver 
inte uppdras åt samma lärosäte som utvecklar provdelen i samhälls-
kunskap. Inte ens alla delar i provdelen i svenska behöver uppdras åt 
samma lärosäte att utveckla. Det blir upp till Skolverket att bedöma 
vad som anses mest lämpligt. Arbetet med att ta fram bedömnings-
kriterier och andra kriterier som ska gälla vid rättning behöver 
sannolikt också tas fram i samverkan mellan Skolverket och de läro-
säten som utvecklar de olika provdelarna.  

Nästa uppgift att genomföra provet, dvs. att arrangera prov ute i 
landet, förutsätter förutom tillgång till eller möjlighet att tillhanda-
hålla lokaler, även tillgång till eller möjlighet att tillhandahålla och 
förvara den utrustning som behövs för provets genomförande. Den 
som genomför provet måste också se till att det finns provvakter och 
personal som kan hantera frågor om bl.a. teknik liksom identitets-
kontroll av provdeltagarna. Utredningen bedömer att det egentligen 
inte är någon myndighet i dag som har en egen organisation och 
struktur för att genomföra en sådan uppgift i hela landet, med 
undantag möjligen för Trafikverket som har en sådan organisation 
för kunskapsdelen i körkortsprovet. Utredningen har därför över-
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vägt om genomförandet skulle kunna läggas på Trafikverket. Som 
framgått ovan har utredningen dock förkastat det alternativet.  

Det krävs därför antingen att en organisation och struktur för 
genomförandet av proven likt Trafikverkets organisation byggs upp 
inom en ansvarig myndighet eller att uppgiften direkt eller indirekt 
läggs på flera andra aktörer. Genomförandet skulle kunna åläggas en 
myndighet som har ändamålsenliga lokaler över hela landet och vars 
lokaler är tillräckligt stora för att inrymma det antal deltagare som 
bedöms vilja göra provet och som kan hantera de som mest uppemot 
35 000 prov per år som bedöms komma att genomföras årligen. En 
annan lösning skulle kunna vara att upphandla användningen av 
privata lokaler respektive personal för ändamålet. En av svårigheterna 
med en sådan lösning är att finna tillräckligt många likvärdiga lokaler 
med tillräckligt bra geografisk spridning som är tillgängliga med 
tillräcklig regelbundenhet för att fylla de praktiska behoven men 
också för att uppfylla kraven på rättvisa och rättssäkerhet. Även om 
en sådan lösning alltså skulle vara praktiskt möjlig kan den ändå 
ifrågasättas av legitimitetsskäl. Mot den bakgrunden anser utred-
ningen att utgångspunkten i stället bör vara att uppgiften läggs på en 
eller flera offentliga inrättningar.  

Inrättningar som redan i dag har tillgång till lokaler och därför 
skulle kunna komma i fråga är skolor (grund- och gymnasieskolor) 
respektive högskolor och universitet. Skolor respektive högskolor 
och universitet har också den fördelen att de är vana att arrangera 
prov och även att bedöma om provdeltagarna behöver anpassning 
för att genomföra ett prov. Man skulle därför t.ex. kunna lägga 
ansvaret för genomförandet av medborgarskapsprovet på kommu-
nerna, som i egenskap av huvudmän för kommunala grund- och 
gymnasieskolor ute i landet är involverade i genomförandet av de 
nationella proven.  

När det gäller kommunerna framgår det av 14 kap. 2 § regerings-
formen att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter 
av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. När-
mare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter 
kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag. 
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den kom-
munala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Enligt utredningen får 
frågan om kunskapskrav för förvärv av medborgarskap anses vara en 
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statlig angelägenhet som inte naturligt faller inom ramen för kom-
munernas angelägenheter. Det framstår inte heller som nödvändigt 
att uppgiften att genomföra medborgarskapsprovet läggs på kom-
munerna. Det bedöms finnas andra möjligheter att lösa uppgiften. 
En nackdel med att lägga ansvaret för genomförandet på kom-
munerna är dessutom att de är så många (290) och att det med hän-
syn till bl.a. kostnadseffektivitet och rättssäkerhetsskäl inte är rim-
ligt att genomföra provet i alla kommuner. Grund- och gymnasie-
skolor har inte heller erfarenhet av id-kontroll på samma sätt som 
universitet och högskolor eftersom skolorna känner eleverna som 
genomför de nationella proven i skolan. Om man trots allt skulle lägga 
uppgiften på kommunerna krävs en samordning som inte finns i dag.  

Ett alternativ skulle i stället kunna vara att lägga uppgiften för 
genomförande av provet på landets universitet och högskolor. I dag 
finns det finns cirka 50 lärosäten i Sverige.19 Av dessa var år 2017 
16 universitet, 14 högskolor, 5 konstnärliga högskolor och 13 en-
skilda utbildningsanordnare.20 Siffrorna förändras dock med tiden. 
T.ex. har Malmö högskola den 1 januari 2018 fått ställning som 
universitet. Sammantaget har cirka 30 lärosäten staten som huvud-
man (se högskoleförordningen [1993:100] Bilaga 1). Dessa lärosäten 
omfattas av högskolelagen och utgör myndigheter.21 

Enligt 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434) har universitet och 
högskolor tre uppgifter; utbildning, forskning och samverkan med 
samhället. Den senare och så kallade tredje uppgiften innebär att det 
i högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande sam-
hället och informera om sin verksamhet samt verka för att forsk-
ningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Även om 
hjälp med genomförandet av medborgarskapsprov enligt utred-
ningen inte kan anses rymmas inom den tredje uppgiften, anser 
utredningen att det är rimligt att landets lärosäten bistår vid genom-
förandet av ett sådant prov, mot bakgrund av alla de hänsyn som 
behöver tas för att få ett system med medborgarskapsprov att 
fungera. Landets universitet och högskolor har en geografisk sprid-
ning. Vissa universitet och högskolor har campus på flera orter. Den 
geografiska spridningen blir ännu större genom redan etablerade 

 
19 Universitetskanslersämbetet. Information om landets universitet och högskolor. 
www.uka.se/sok.html?query=Universitet+och+h%C3%B6gskolor [2020-10-21]. 
20 Statskontoret (2017). Om offentlig sektor: Frivillig samverkan mellan myndigheter – några 
exempel, s. 109. 
21 Ibid, s. 109. 
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samarbeten mellan universitet och högskolor och olika lärcentrum i 
landet. Det finns lokaler som är anpassade för ändamålet och tillgång 
till personal med adekvat kompetens att genomföra den här typen av 
prov. Att lägga medborgarskapsprovet på bl.a. de universitet och 
högskolor som i dag även genomför högskoleprovet skulle på sikt 
också kunna ge synergieffekter om också högskoleprovet digita-
liseras, vilket bl.a. gör förslaget mer kostnadseffektivt. Utredningen 
föreslår därför att de universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen ska ansvara för att genomföra medborgarskapsprovet. 
Det bedöms dock inte nödvändigt att alla universitet och högskolor 
faktiskt genomför medborgarskapsprovet. Enligt utredningen bör 
genomförandet av medborgarskapsprovet kunna ske i samverkan 
mellan högskolorna på motsvarande sätt som gäller enligt den lydelse 
av 7 kap. 20 § högskoleförordningen som träder i kraft den 1 juli 2021 
(se fotnot 4).  

För att alla de delar som nämnts hittills ska kunna hållas ihop 
finns det enligt utredningen ett behov av att tilldela någon myndig-
het ett övergripande ansvar för medborgarskapsprovet. Ett sådant 
övergripande ansvar skulle enligt utredningen främst bestå i att 
administrera hela systemet, såsom att tillhandahålla ett webbaserat 
system för att ta emot anmälningar och avgifter, kommunicera med 
landets universitet och högskolor och planera och fördela prov-
deltagare till olika universitet och högskolor vid olika provtillfällen, 
etc. Utredningen bedömer vidare att det finns ett behov av att någon 
tar ansvarar för samordningen av de ovan föreslagna myndigheternas 
arbete och insatser. Att någon får ett övergripande och samordnande 
ansvar är angeläget inte minst ur uppföljningssynpunkt. 

Med hänsyn till att Skolverket bedöms vara den myndighet som 
är bäst lämpad att få ansvar för att ta fram den bok som provdelen i 
samhällskunskap ska bygga på, liksom ansvaret för att ta fram 
medborgarskapsprovet respektive de bedömnings- och kriterier som 
ska gälla vid rättning av provet samt ansvara för rättningen skulle det 
kunna övervägas om det inte vore lämpligt att lägga hela det över-
gripande ansvaret på Skolverket. Som framgått ovan förutser utred-
ningen att det i det övergripande ansvaret ingår att ta ansvar för 
administrationen av provet genom att bl.a. ta emot anmälningar och 
avgifter för provet. Utredningen kan emellertid konstatera att Skol-
verket i dag saknar en sådan infrastruktur som krävs för den typen 
av administration. Skolverket har ett ansvar att ta fram de nationella 
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proven och distribuerar proven till skolorna, men sedan genomför 
skolorna proven och rättar dem. Att ålägga Skolverket det över-
gripande och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet 
skulle därför påföra myndigheten en uppgift som ligger långt ifrån 
Skolverkets ordinarie verksamhet. 

Eftersom det är Migrationsverket som handlägger alla med-
borgarskapsärenden som rör naturalisation och ett stort antal av 
anmälningsärendena framstår det inte som långsökt att förespråka 
att samtliga delar som rör medborgarskap bör hållas ihop i en och 
samma myndighet. I det sammanhanget har utredningen övervägt 
om det skulle kunna anses problematiskt i förhållande till allmän-
hetens förtroende om Migrationsverket å ena sidan prövar/hand-
lägger medborgarskapsansökan/anmälan å andra sidan skulle vara 
ansvarig för medborgarskapsprovet. Utredningen anser att den pro-
blematiken får anses vara marginell. För det första är kravet på kun-
skap i svenska och samhällskunskap bara ett av många kriterier som 
måste vara uppfyllda för att en person ska beviljas medborgarskap. 
För det andra finns det ett antal andra sätt att visa sina kunskaper på 
förutom att göra medborgarskapsprovet. För det tredje skulle ett 
övergripande och samordnande ansvar inte behöva inkludera rätt-
ning av medborgarskapsprovet eftersom Skolverket föreslås få det 
ansvaret. 

Migrationsverket är den myndighet som kommer att ha störst 
nytta av att systemet fungerar bra. Verket skulle vidare genom den 
erfarenhet som myndigheten får genom erfarenheterna från hand-
läggningen av medborgarskapsärendena kunna utvärdera kvalitén på 
medborgarskapsprovet och föra med sig denna kunskap för att styra 
vidareutvecklingen av provet, vilket ur ett systemeffektivitets- och 
utvecklingshänseende skulle vara utomordentligt bra.  

Ett argument mot att lägga det övergripande och samordnande 
ansvaret på Migrationsverket och som delvis framkommit ovan är att 
myndigheten helt saknar erfarenhet av provverksamhet och av att 
bedöma kunskaper i språk eller samhällskunskap. Den typ av över-
gripande och samordnande ansvar som det är fråga om får vidare anses 
ligga utanför Migrationsverkets kärnverksamhet. I det sammanhanget 
bör emellertid påpekas att myndigheten såsom nämnts ovan har ett 
ansvar för viss kursverksamhet. Även om det äger sin riktighet att ett 
övergripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet 
ligger utanför Migrationsverkets kärnverksamhet ligger ett sådant 
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uppdrag närmare Migrationsverkets kärnverksamhet, som ju inklu-
derar handläggningen av medborgarskapsärenden, än kärnverksam-
heten för t.ex. Skolverket. Ett ytterligare argument som kan lyftas fram 
för varför den samordnande rollen för medborgarskapsprovet skulle 
kunna läggas på Migrationsverket är att det från den sökandes perspek-
tiv sannolikt framstår som mest logiskt att vända sig till Migrations-
verket om frågor och i ärenden som gäller medborgarskap. Enligt den 
förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175) ska en över-
skådlig förvaltningsstruktur och minskad sektorisering eftersträvas 
i syfte att förenkla för bl.a. medborgare och andra i Sverige. 

Det kan dock konstateras att Migrationsverket på samma sätt 
som Skolverket i dagsläget saknar infrastruktur för att ta ett över-
gripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet. Om 
ett övergripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet 
tilldelades Migrationsverket skulle det alltså på liknande sätt som för 
Skolverket innebära att myndigheten påfördes vissa helt nya upp-
gifter. Båda myndigheterna hade varit tvungna att hämta stöd från 
annat håll för att utveckla den organisation och digitala infrastruktur 
som ett övergripande och samordnande ansvar skulle kräva. Det som 
bl.a. skiljer Migrationsverket från Skolverket är att Migrationsverket 
i alla fall har en organisation för att hantera inbetalda avgifter för 
t.ex. ansökan om medborgarskap.  

En myndighet som har en sådan infrastruktur är UHR. UHR har 
i dag ett övergripande och samordnande ansvar för högskoleprovet. 
Detta innebär bl.a. att UHR ansvarar för att högskoleprovet tas fram 
och beslutar om resultat på provet. UHR tar vidare emot anmäl-
ningar och avgifter samt omfördelar intäkterna mellan UHR och 
de universitet och högskolor som genomför proven. Myndigheten 
planerar och fördelar provtillfällen samt tillhandahåller nödvändig 
information kopplat till högskoleprovet på sin hemsida, såsom datum 
för proven, vilka id-handlingar som accepteras, tillåtna hjälpmedel, 
möjlighet till anpassning etc. Hos UHR finns också upparbetad it-
support och system för att hantera all den verksamhet som UHR 
ansvarar för i dag. Ett ytterligare skäl som talar för UHR är dess 
erfarenhet av förfarandet med disciplinärenden. 

Således verkar UHR redan i sin befintliga struktur ha de erfaren-
heter och kunskaper som krävs liksom de administrativa och tek-
niska förutsättningar samt ett viktigt kontaktnät med universitet 
och högskolor som utredningen anser skulle behövas för att axla ett 
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övergripande och samordnande ansvar för medborgarskapsprovet. 
UHR har också genom sin roll som samordnande myndighet för 
högskoleprovet en överblick över hur universitetens och hög-
skolornas provperioder ser ut och kan därför planera när medborgar-
skapsprovet lämpligast skulle kunna genomföras. Det som gör att 
utredningen ändå tvekar är det faktum att UHR inte är en allmän 
provarrangörsmyndighet, utan en myndighet som, vilket framgår av 
myndighetens namn, har som huvuduppgift att arbeta med samord-
ning och service på universitets- och högskolenivå. UHR är en myn-
dighet med särskilt fokus på universitet- och högskolestudier. 
Utredningen har därför övervägt hur lämpligt det är att lägga det 
övergripande och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet, 
som inte har någon koppling till universitets- eller högskolestudier, 
på UHR. 

Som lyfts fram i den förvaltningspolitiska propositionen har 
visserligen alla myndigheter en fristående ställning och långtgående 
befogenheter. Samtidigt är varje myndighet också en del i ett större 
sammanhang och det finns därför anledning att betona den statliga 
förvaltningens gemensamma grund som utgångspunkt för nytänkande 
och förändring.22 Även om ett ansvar för medborgarskapsprovet i och 
för sig skulle ligga utanför UHR:s huvudsakliga ansvarsområde anser 
utredningen att det inte finns någon annan myndighet som är mer 
lämpad än UHR för uppgiften som övergripande ansvarig för servicen 
och samordnandet för ett sådant omfattande provsystem som med-
borgarskapsprovet.  

När medborgarskapsprovet är genomfört ska det rättas. Som 
framgått ovan föreslås Skolverket få ansvaret också för att med-
borgarskapsprovet rättas, även om Skolverket inte förväntas utföra 
rättningsarbetet i egen regi, utan förväntas uppdra det arbetet åt t.ex. 
samma högskolor som får i uppdrag att utveckla medborgarskaps-
provets olika provdelar. För att Skolverket inte ska belastas ytterligare 
och eftersom UHR föreslås få det övergripande och samordnande 
ansvaret för medborgarskapsprovet anser utredningen att det är UHR 
ska få ansvar för att fatta beslut om medborgarskapsprovets resultat 
(se avsnitt 12.5). Det innebär att eventuella önskemål om rättning 
eller omprövning av resultatet av medborgarskapsprovet, i enlighet 
med vad som framgår av kapitel 14, ska ställas till UHR.  

 
22 Prop. 2009/10:175, s. 34. 
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Även om utredningens förslag att tilldela UHR det övergripande 
och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet också innebär 
att UHR får ansvaret för att det finns ett fungerande system för 
möjligheten att begära och beviljas olika typer av anpassning, bedömer 
utredningen att den faktiska hanteringen av detta kan uppdras åt de 
universitet- och högskolor som i praktiken genomför provet. 

Sammanfattningsvis föreslår alltså utredningen att UHR ska ha 
det övergripande ansvaret för medborgarskapsprovet och samordna 
de inblandade myndigheternas arbete och insatser. Skolverket ska ha 
ett samlat ansvar för och kontinuerligt utveckla medborgarskaps-
provet. I det ansvaret ligger att ta fram en bok baserad på 3 § förord-
ningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap, 
kontinuerligt ta fram medborgarskapsprov i svenska och samhälls-
kunskap, kontinuerligt ta fram bedömningskriterier och rättnings-
instruktioner för medborgarskapsprov och rätta medborgarskaps-
provet. De universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 
föreslås ansvara för att genomföra medborgarskapsprovet i sam-
verkan. 

Utredningen föreslår att Skolverkets ansvar i föreslagna delar in-
förs i förordningen med instruktion för Skolverket och att ansvaret 
framgår av den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Utredningen föreslår att förordningen med 
instruktion för UHR ändras på så sätt att UHR:s ansvar för med-
borgarskapsprovet framgår och att även detta ansvar framgår av den 
nya förordningen. Slutligen föreslår utredningen att en bestämmelse 
om att universitet och högskolor ska genomföra medborgarskaps-
provet i samverkan införs i högskoleförordningen och i den nya 
förordningen. 

Alla myndigheter föreslås tilldelas de medel som är nödvändiga 
för att de nya uppgifterna ska kunna utföras (jfr kapitel 16). 
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12 Genomförande av 
medborgarskapsprovet 

I detta kapitel resonerar utredningen kring och lämnar förslag på hur 
medborgarskapsprovet kan genomföras. Det faktiska genomföran-
det föreslås ske regelbundet över året och på de orter som genom-
förande lärosäten beslutar om. Det lämnas förslag på id-kontroll vid 
provets genomförande, vem som ska rätta och fatta beslut om prov-
resultat och det resoneras om hur fusk ska kunna förhindras och 
följas upp. Kapitlet innehåller också förslag på hur provet ska kunna 
genomföras med anpassningar under vissa omständigheter. 

12.1 Lokaler, utrustning och frekvens 

Förslag: Medborgarskapsprovet ska genomföras regelbundet över 
året. Datum för medborgarskapsprovets genomförande ska be-
slutas av Universitets- och högskolerådet efter samråd med Statens 
skolverk och de universitet och högskolor som ska ansvara för 
genomförandet av provet. 

 
Bedömning: Medborgarskapsprovet ska genomföras på de orter 
där de genomförande högskolorna och universiteten är belägna 
samt på de ytterligare orter och i de lokaler som de bestämmer 
efter samråd med Universitets- och högskolerådet.  

Genomförande högskolor och universitet ska ansvara för att 
det finns personal vid genomförandet av medborgarskapsprovet 
och att den utrustning som behövs för genomförandet finns i 
provlokalerna.  
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I kapitel 11 föreslås att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska 
ha det övergripande och samordnande ansvaret för medborgarskaps-
provet. Ansvaret för att ta fram medborgarskapsprovet föreslås dock 
ligga på Statens skolverk (Skolverket), medan genomförandet av 
provet ska ske med hjälp av de högskolor och universitet som 
omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som staten är huvudman 
för (se högskoleförordningen [1993:100] Bilaga 1).  

En grundläggande och viktig fråga vid genomförandet av med-
borgarskapsprovet är på vilka orter, i vilka lokaler och med vilken 
frekvens som provet lämpligen genomförs. När det gäller högskole-
provet1 noteras att det genomförs två gånger per år (vår och höst) på 
över 100 orter över hela landet.2 De exakta datumen för provet 
beslutas av UHR efter samråd med de genomförande högskolorna 
och universiteten.3 För genomförandet av provet används förutom 
universitetens och högskolornas egna lokaler t.ex. även skollokaler 
och lokaler i Folkets hus. Beslutet om vilka lokaler som ska användas 
vid högskoleprovet fattas av respektive högskola eller universitet.  

En grundförutsättning vid diskussionen kring det praktiska genom-
förandet av medborgarskapsprovet är att man har en uppfattning om 
hur många personer som kommer att vilja genomföra provet varje år 
och hur lång tid medborgarskapsprovet kan förväntas ta att genom-
föra. Rent allmänt är det svårt att förutse hur många människor som 
kommer att vilja genomföra medborgarskapsprovet. Det är också 
svårt att veta hur många som kommer att vilja göra delprovet i svenska 
respektive delprovet i samhällskunskap eftersom det kommer att finnas 
alternativa sätt att visa sina kunskaper i svenska och grundläggande 
samhällskunskap på (se kapitel 8). Det är även svårt att säga hur prov-
deltagandet kommer att fördela sig geografiskt över landet.  

 
1 Enligt en tidigare lydelse av 7 kap. 20 § högskoleförordningen hade UHR ansvar för att ta 
fram högskoleprovet, men de högskolor som använde provet som urvalsgrund skulle 
genomföra provet, vilket fick ske i samverkan mellan högskolorna. Under 2020 har UHR, på 
grund av covid-19, haft ansvaret för att provet genomförs, med bistånd av högskolorna. Från 
och med den 1 juli 2021 ska UHR enligt 7 kap. 20 § i dess lydelse 2020:769 ansvara för att ta 
fram provet, men högskolorna ska ansvara för genomförandet av provet, vilket får ske i 
samverkan mellan högskolorna. 
2 År 2019 genomfördes högskoleprovet på 120 orter runt om i landet, se Utredningen om fusk 
vid högskoleprovet (2019). Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk 
(SOU 2019:37). Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 42.  
3 15 § UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
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År 2019 beviljade Migrationsverket 64 743 ansökningar och an-
mälningar om svenskt medborgarskap vilket motsvarar en bifallsfre-
kvens på 85 procent. Av dessa utgjorde anmälningsärenden 35 pro-
cent (22 376 personer) och ansökningar 65 procent (41 800 personer).4 
Som framgår av konsekvenskapitlet (kapitel 16) utgår utredningens 
analyser vad gäller antalet deltagare i medborgarskapsprovet från an-
tagandet att antalet ansökningar och anmälningar om medborgar-
skap från och med år 2025 kommer att vara detsamma som i Migra-
tionsverkets senaste prognos om antalet medborgarskapsärenden. 
Antalet medborgarskapsärenden år 2023 prognosticeras vara 60 000. 
Uppskattningen av antalet deltagare i medborgarskapsprovet åren 
2025–2028 har därför gjorts utifrån att antalet medborgarskapsären-
den fortsatt kommer att vara 60 000 dessa år. Antalet provdeltagare 
har efter olika överväganden och hänsyn uppskattats till 18 000 per-
soner för medborgarskapsprovets provdel i svenska och till 34 500 per-
soner för provdelen i samhällskunskap. Utredningen har härvid bl.a. 
beaktat att ungefär en tredjedel av medborgarskapsärendena år 2019 
avsåg personer som var under 16 år eller fyllda 67 år och att ett visst 
antal personer inte kommer att klara provet på första försöket och 
därför kommer att vilja göra om det, även om det kanske dröjer ett tag 
innan de gör det.  

Vad gäller tiden för genomförandet är utredningen av uppfatt-
ningen att utformningen av provet bör vara sådan att det ska kunna 
genomföras på en dag. Hur genomförandet av de olika delarna sedan 
fördelas får bestämmas utifrån den faktiska utformningen av provet. 
Kunskapsprovet för körkort tar 50 minuter att göra och automat-
rättas. Detta kan jämföras med högskoleprovet där den effektiva 
provtiden är 4 timmar och 35 minuter, men provdagen är 8 timmar 
och 30 minuter lång och det nationella provet i sfi som tar 4 timmar 
och 30 minuter att genomföra. Automaträttade flervalsuppgifter 
kopplade till samhällskunskapsfrågorna och läs- och hörförståelse i 
svenska kan kanske ta kortare tid medan de delar som ska pröva skrift-
lig produktion och muntlig framställning/produktion kan antas ta 
längre tid i anspråk. Exakt hur många timmar provet kommer att ta 
i anspråk för genomförandet går inte att fastslå i detta skede, men 
utgångspunkten bör som anges ovan vara att provet ska kunna göras 

 
4 Migrationsverket (2020). Statistik rörande inkomna och avgjorda medborgarskapsärenden inne-
varande år. www.migrationsverket.se/download/18.748d859516793fb65f9cec/1578410568992/ 
Inkomna_och_avgjorda_medborgarskaps%C3%A4renden_2019.pdf [2020-11-17]. 
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på en dag för att bl.a. undvika att provdeltagarna måste avsätta flera 
dagar för ett prov och kanske övernatta om provorten ligger en bit 
från bostadsorten. 

När det gäller hur frekvent provet ska arrangeras ser utredningen 
att ju högre provdeltagandet blir, desto tätare intervall för genom-
förandet. Fler provtillfällen innebär att antalet provdeltagare kan 
spridas ut och att man inte är beroende av stora salar eller lokaler för 
genomförandet. Nackdelen med ett sådant upplägg är att det blir 
administrativt betungande för högskolorna och universiteten att 
regelbundet arrangera provet, inte minst sett till att medborgar-
skapsprovet ligger utanför deras ordinarie verksamhet, och att risken 
ökar för att innehållet i provet sprids. För Skolverket som föreslås 
ansvara för att provet tas fram och för de lärosäten som ska kon-
struera provet innebär en sådan ordning sannolikt också mer arbete. 
Mot bakgrund av vad som nu sagts och då lärosätena bedriver ordi-
narie verksamhet under veckorna är det enligt utredningens upp-
fattning lämpligt att medborgarskapsprovet koncentreras till några 
provdagar eller några perioder under året. En sådan ordning ligger i 
linje med hur genomförandet av högskoleprovet och de nationella 
proven i skolan går till. Vid genomförande av språk- och samhälls-
kunskapsprov i andra länder väljer man också ofta att koncentrera 
genomförandet till vissa dagar eller några perioder jämnt fördelade 
över året.  

Med beaktande av det antal personer som beräknas vilja genom-
föra provet varje år, antalet lärosäten och att provlokalernas storlek 
kan antas variera, uppskattar utredningen i sin konsekvensanalys (se 
kapitel 16.1.5) att medborgarskapsprovet bör genomföras under 
10 dagar, förslagsvis lördag och söndag vid fem tillfällen. Prov-
dagarna fördelas rimligen jämnt över året. Hur provdagarna exakt 
ska fördelas och vilka datum eller provperioder som provet ska 
genomföras på eller i bör dock på samma sätt som när det gäller 
högskoleprovet vara upp till den samordnande myndigheten, dvs. 
UHR, att besluta i samråd med genomförande lärosäten och Skol-
verket, som ska ansvara för att provet tas fram. Utredningen föreslår 
därför endast en rambestämmelse i den nya förordningen om att 



SOU 2021:2 Genomförande av medborgarskapsprovet 

297 

provet ska genomföras med regelbundenhet över året och att prov-
datumen ska bestämmas efter samråd mellan nu angivna myndigheter.5  

Vad gäller frågan om var provet ska genomföras anser utred-
ningen att genomförandet i första hand ska ske på de orter där de 
genomförande lärosätena har sin verksamhet, men att det på samma 
sätt som när det gäller högskoleprovet bör stå respektive lärosäte 
fritt att besluta att förlägga genomförandet av provet även på andra 
orter. Det viktiga är enligt utredningens uppfattning att det finns 
möjlighet att göra provet över hela landet och inte bara i storstads-
områdena. Vid bestämmande av provorterna kommer hänsyn emeller-
tid att behöva tas till vilka lokaler som lärosätena disponerar över och 
vilka av dessa som kan användas för provgenomförandet. Hur för-
delningen av personer som gör provet görs bör rimligen vara av-
hängigt av hur många som anmäler sig till respektive provtillfälle och 
var de bor. Det bör dock inte vara en absolut rättighet att få göra 
provet nära sin hemort även om det bör eftersträvas. Med beaktande 
av vad som nu sagts är det enligt utredningens uppfattning rimligt 
att genomförande universitet och högskolor samråder med UHR när 
det gäller bestämmandet av orter och lokaler för provets genom-
förande. 

Då medborgarskapsprovet föreslås vara digitalt kommer genom-
förandet att kräva tillgång till datorer, en viss datorprestanda, internet-
uppkoppling och bandbredd. Uppkopplingar och servrar kommer 
att påverkas av om många personer genomför medborgarskaps-
provet samtidigt. Ansvaret för att utrustningen finns på plats och 
fungerar, att den kan förvaras på plats och att lokalerna är anpassade 
för ett digitalt medborgarskapsprov bör åläggas lärosätena. Det bör 
emellertid ankomma på UHR att sätta ramarna för och säkerställa 
att alla genomförande lärosäten använder sig av likvärdig utrustning 
för att de tekniska förutsättningarna för att genomföra provet ska 
vara så rättvisa som möjligt.  

 
5 I sammanhanget kan nämnas att av Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, 
Digitalisering av högskoleprovet, dnr 2019/04134, framgår att ett högt antal skrivande personer 
av ett högskoleprov kan vara en hindrande faktor och att ett deltagarantal på 40 000 vid ett 
digitalt högskoleprov bedömdes kräva att antalet provtillfällen behövde utökas från två till fyra.  
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12.2 Vad ska medborgarskapsprovet kosta 
och var regleras avgiften? 

Förslag: Den som vill delta i medborgarskapsprovet ska betala en 
avgift i samband med anmälan till respektive delprov. Avgiften 
ska vara 2 000 kronor för delprovet i svenska och 500 kronor för 
delprovet i samhällskunskap. För den som har ett godkänt resul-
tat i minst en av språkdelarna läsa, höra, tala eller skriva ska av-
giften vara 500 kronor per språkdel.  

Den som är statslös och som har fått flyktingförklaring eller 
resedokument av en svensk myndighet ska inte erlägga någon 
avgift för att delta i medborgarskapsprovet. 

Avgiften för att göra provet ska regleras i förordningen om 
medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. 
 
Bedömning: Anmälan till och betalning av anmälningsavgiften 
för medborgarskapsprovet bör ske via en webbportal. På webb-
portalen ska det finnas elektroniska anmälningsformulär och 
möjlighet att begära anpassning för genomförandet av provet. 
Webbportalen bör också innehålla instruktioner om hur provet 
går till, exempel på hur provet ser ut och exempelfrågor. 

 
Språk- och samhällskunskapsprov i andra länder kostar pengar att 
genomföra. I Norge och Österrike varierar avgiften beroende på vilken 
kommun eller vilket område som individen bor i. Avgiften i bl.a. 
Danmark och Förenade kungariket är däremot fastställd till en viss 
summa per prov.  

Avgiften för att göra Tisusprovet i Sverige är 1 800 kronor och 
Folkuniversitetets Swedex-prov kostar mellan 2 500 och 2 700 kro-
nor att göra. Avgifterna för högskoleprovet och även kunskapspro-
vet för körkort är lägre. Högskoleprovet kostar 450 kronor att göra 
och kunskapsprovet för körkortsbehörighet B (personbil) ligger på 
325 kronor om provet sker före kl. 18.00 och 400 kronor om provet 
genomförs på kvällstid eller helg. Högskoleprovet finansieras av 
anmälningsavgiften och det behövs 140 000–150 000 anmälda per år 
för att täcka kostnaderna för själva genomförandet. År 2019 anmälde 
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sig 120 000 till högskoleprovet.6 Avgiften för provet tas in av Uni-
versitets- och högskolerådet på uppdrag av de genomförande univer-
siteten och högskolorna.  

Kostnaderna för att bygga upp och genomföra provet i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap åren 2021–2028 
kommer enligt vad som framgår av konsekvensavsnittet (kapitel 16) 
att uppgå till nästan 400 miljoner kronor. Deltagarantalet per år upp-
skattas som framgår ovan till 18 000 personer i svenska och 34 500 per-
soner i samhällskunskap. Om kostnaderna för hela genomförandet 
ska täckas av anmälningsavgiften innebär det att avgiften kommer 
att behöva uppgå till flera tusen kronor per provdeltagare och till-
fälle. Utredningen anser att en hög avgift kan komma att hindra män-
niskor med sämre ekonomiska förutsättningar från att genomföra 
provet och eventuellt utestänga dem från medborgarskap på kort 
eller lång sikt. Det är inte heller rimligt att fördela hela kostnaden 
för att bygga upp systemet på dem som gör provet det eller de första 
åren.  

Ett rimligare och lämpligare sätt att fördela kostnaderna är enligt 
utredningens uppfattning att utgå från den uppskattade årliga kost-
naden för provets genomomförande och fördela den på det upp-
skattade antalet provdeltagare per år. Det är också rimligt att kost-
naden för provet i samhällskunskap ligger på ungefär samma nivå 
som högskoleprovet, även om kostnaden för kunskapsprovet för 
körkort också kan ge viss ledning när det gäller kostnaden för provet 
i samhällskunskap eftersom de föreslås ha ett liknande upplägg (digi-
talt, flervalsfrågor) och kunna automaträttas. Provet i svenska kom-
mer att bestå av flera delar och uppskattas behöva kräva mer insatser 
i såväl förarbete som genomförande, bl.a. eftersom rättningen inne-
håller flera och större inslag av bedömning. Kostnaden för det provet 
uppskattas därför vara högre. Mot bakgrund av vad som nu sagts 
föreslår utredningen att avgiften för den som vill delta i medborgar-
skapsprovet i svenska och i samhällskunskap ska vara 2 000 respektive 
500 kronor. Avgiften ska erläggas i samband med anmälan till respek-
tive delprov. Mot bakgrund av utredningens förslag i avsnitt 12.5 
nedan om att det ska vara möjligt att endast genomföra en språkdel 
i svenskprovet om man tidigare fått godkänt i minst en språkdel före-
slås också att kostnaden för att göra endast någon av språkdelarna 

 
6 Universitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. 
Rapport 2020:4., s. 6. 
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läsa, skriva, tala och höra i svenska ska vara 500 kronor per del. För 
tydlighets skull bör framhållas att ingen särskild avgift föreslås tas ut 
för handläggningen av en begäran om anpassning i samband med 
genomförandet av provet. Kostnaderna kopplade till detta får täckas 
av avgiften för provet.  

Utredningens avgiftsförslag grundar sig på att staten går in och 
står för en del av de årliga kostnaderna. Om det inte är möjligt kom-
mer kostnaden för den enskilde att behöva höjas, vilket enligt utred-
ningens uppfattning inte är önskvärt då det riskerar att leda till 
utestängande från prov och i förlängningen medborgarskap.  

Som alternativ till medborgarskapsprovet går det att visa sin kun-
skap på olika sätt som inte kostar pengar, t.ex. genom sfi. Sfi kostar 
dock i tid och engagemang. Ett sätt att möjligen visa kunskap på ett 
mindre kostsamt sätt och på kortare tid är att göra en prövning i sfi. 
En prövning kostar 500 kronor och testar en persons kunskaper i 
förhållande till hela den kurs som individen väljer att göra pröv-
ningen i. För medborgarskap ska krävas godkänt betyg i sfi kurs D. 
Det är därför möjligt att det kommer att ske en ökning av antalet 
prövningar inom sfi kurs D om kravet på kunskaper för medborgar-
skap aktualiseras. Enligt uppgifter till utredningen krävs det förhål-
landevis mycket av individen för att nå godkänt betyg genom pröv-
ning, möjligheten finns dock. 

Enligt 11 § tredje stycket medborgarskapsförordningen (2001:218) 
tas ingen avgift ut för anmälan eller ansökan om medborgarskap av 
den som är statslös och som har fått flyktingförklaring eller rese-
dokument av en svensk myndighet. Bestämmelserna grundar sig på 
konventionsrättsliga åtaganden. I artikel 32 i Förenta Nationernas kon-
vention angående statslösa personers rättsliga ställning (SÖ 1965:54) 
anges nämligen att en  

Fördragsslutande stat skall så mycket som möjligt underlätta statslösa 
personers införlivande med samhället och deras naturalisation. Särskilt 
skall fördragsslutande stat bemöda sig om att påskynda naturalisations-
förfarandet och att så mycket som möjligt nedbringa avgifterna och 
kostnaderna för detta.  

I samma anda uttalas i artikel 6.4 g i Europeiska konventionen om 
medborgarskap (SÖ 2001:20) att varje konventionsstat ska underlätta 
förvärv av medborgarskap för statslösa personer och personer som är 
erkända som flyktingar och som har legalt och varaktigt hemvist inom 
statens territorium. Mot bakgrund av vad som nu sagts och med be-
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aktande av att statslösa flyktingar inte betalar någon avgift för en 
ansökan eller anmälan om svenskt medborgarskap föreslås att dessa 
personer inte heller ska betala någon avgift för att genomföra med-
borgarskapsprovet.  

När det gäller den faktiska placeringen av avgiftsbestämmelserna 
har utredningen övervägt att införa bestämmelser om avgiften för 
provet i medborgarskapsförordningen eftersom den innehåller bestäm-
melser om kostnader för medborgarskap. En sådan lösning skulle inne-
bära att alla kostnader som har en koppling till medborgarskap hålls 
samman i en författning. Medborgarskapsprovet föreslås emellertid 
regleras i en egen författning. Provet kommer också att genomföras 
före en ansökan eller anmälan om medborgarskap. Utredningen anser 
därför att det är bättre att föra in bestämmelser om provavgifter i 
den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap.  

Anmälan till provet görs förslagsvis via en webbportal som UHR 
tillhandahåller. Anmälningarna vidarebefordras sedan lämpligen till 
respektive ansvarigt lärosäte på liknande sätt som anmälan till hög-
skoleprovet. På webbportalen bör det finnas elektroniska anmäl-
ningsformulär, möjlighet att betala avgiften för provet och att ge in 
en begäran om anpassning. Det är också lämpligt att webbsidan inne-
håller instruktioner om hur provet går till, liksom exempel på hur 
provet ser ut och exempelfrågor. Utredningen föreställer sig också att 
webbportalen ska innehålla information om kravet på kunskaper för 
medborgarskap, vilka olika sätt som finns att visa kunskaper på och 
hur man kan styrka sina kunskaper – uppgifter som även Migra-
tionsverket bör kunna tillhandahålla. 

12.3 Identitetskontroll vid provets genomförande 

Förslag: Medborgarskapsprov ska endast få genomföras av den 
vars identitet har fastställts. För att fastställa identiteten ska prov-
deltagaren kunna visa upp en giltig och godtagbar identitets-
handling. 

Universitets- och högskolerådet ska kunna meddela de ytter-
ligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av förordningen 
om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. 
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För att säkerställa att det är den person som anmält sig till med-
borgarskapsprovet som genomför det och för att minska risken för 
fusk måste det enligt utredningens uppfattning göras en kontroll av 
varje provdeltagares identitet i samband med genomförandet av 
provet. Att risken för fusk minimeras är extra viktigt i nu aktuella 
fall då ett godkänt provresultat på medborgarskapsprovet läggs till 
grund för medborgarskap och medborgarskap inte kan återkallas, 
även om det har meddelats på falska grunder (jfr 2 kap. 7 § reger-
ingsformen). I likhet med vad som gäller vid högskoleprovet och 
kunskapsprovet för körkort föreslås därför att prov endast ska få 
genomföras av den vars identitet har fastställts. Värt att notera i 
sammanhanget är att den omständigheten att identiteten har fast-
ställts inte innebär att den är styrkt på det sätt som krävs enligt 11 § 
medborgarskapslagen.  

Som utgångspunkt bör det ställas krav på att identiteten ska kunna 
fastställas genom uppvisande av en godtagbar och giltig identitets-
handling. Bestämmelser motsvarande vad som nu sagts föreslås där-
för tas in i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Godtagbara identitetshandlingar bör på samma 
sätt som vid genomförandet av kunskapsprov för körkort t.ex. 
kunna vara SIS-märkta företagskort, tjänstekort eller identitetskort, 
svenska nationella identitetskort eller identitetskort utfärdade av 
Skatteverket, svenska körkort och EU-pass. För utländska medbor-
gare utan svenskt personnummer skulle även utländska pass kunna 
användas som legitimation om passet är tydligt, inplastat och iden-
titetshandlingen har text på engelska, franska eller spanska (jfr 35 § 
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet, 
UHRFS 2015:3). Antalet personer som vill göra medborgarskaps-
provet och inte har svenskt personnummer får emellertid antas vara 
ytterst få, varför en sådan reglering måhända inte fyller någon funk-
tion. Bestämmelser om vilka identitetshandlingar som ska godtas till 
styrkande av identiteten bedöms behöva vara förhållandevis detal-
jerade varför det bör överlämnas till UHR att i egenskap av sam-
ordnande myndighet meddela sådana föreskrifter (jfr Transport-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma 
bestämmelser, TSFS 2012:41). En bestämmelse som bemyndigar UHR 
att meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av den nya för-
ordningen om medborgarskapsprov i svenska och grundläggande 
samhällskunskap föreslås därför i den förordningen.  
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I sammanhanget kan nämnas att den som har uppehållstillstånd i 
Sverige erhåller ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket. 
Uppehållstillståndskortet kan inte användas som legitimation, men 
den som inte har någon annan giltig identitetshandling kan ansöka 
om identitetskort hos Skatteverket och styrka sin identitet genom 
att låta Skatteverket kontrollera uppgifterna om denne i ansökan om 
identitetskort med de motsvarande uppgifter som finns om denne 
hos Migrationsverket. Skatteverket jämför då namn, foto, under-
skrift, längd, resehandling samt uppehållstillståndskortet.7 Kortet är 
försett med ett datachip som innehåller fingeravtryck och foto och 
det utgör ett bevis på att personen har tillstånd att vistas i landet. 
Det framstår därför som mycket sannolikt att den absoluta majori-
teten av personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige 
kommer att kunna visa upp en godtagbar identitetshandling i sam-
band med genomförandet av provet. Det är ett antal personer med 
uppehållstillstånd som varje år ansöker om identitetskort. Enligt 
Skatteverket ansökte 69 256 personer med uppehållstillstånd om id-
kort år 2019 och det fattades 256 avslagsbeslut. En av de vanligaste 
orsakerna till ett avslag på en id-kortsansökan är enligt myndigheten 
att den sökande inte kompletterar sin ansökan på begäran. Ytter-
ligare en anledning att ansökningar inte prövas i sak är att den 
sökande inte visar att ansökningsavgiften har betalats.8 Närmare 
bestämmelser om id-kort finns i 3 § lagen (2015:899) om iden-
titetskort för folkbokförda i Sverige. Bestämmelserna infördes år 2010 
för att underlätta för personer som har fått uppehållstillstånd att få 
ett identitetskort.  
  

 
7 Skatteverket (2020). Information om styrkande av identitet. www.skatteverket.se/privat/ 
folkbokforing/idkort/villkorforattfaansokaomidkort/dusomharuppehallstillstand.4.1a098b7
21295c544e1f800029116.html [2020-11-06].  
8 Uppgifter från Skatteverket 2020-11-23. 



Genomförande av medborgarskapsprovet SOU 2021:2 

304 

12.4 Fusk 

Förslag: Vid medborgarskapsprovet ska provdeltagaren skrift-
ligen försäkra på heder och samvete att han eller hon kommer att 
lämna svar utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
vilseleda vid provet.  

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid prov i svenska eller samhällskun-
skap ska utestängas från deltagande i provet under en period av 
två år från tidpunkten för försöket. Beslut om utestängning ska 
fattas av Universitets- och högskolerådet. 

Provdeltagare som inte följer bestämmelserna i 8, 9 eller 10 § 
förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhälls-
kunskap eller de anvisningar som ges i samband med genomföran-
det av provet ska, efter beslut av Universitets- och högskolerådet, 
inte få något resultat på medborgarskapsprovet. 

 
Utredningen föreslår i avsnitt 7.6 att medborgarskapsprovet ska 
genomföras digitalt vilket möjliggör för att frågor och svarsalter-
nativ presenteras i olika ordning och att risken för fusk därför kan 
antas minska något. Ett syfte med identitetskontroll vid provgenom-
förande som beskrivs i avsnittet ovan är också att minska risken för 
fusk och att det är någon annan än den som ger in anmälan eller an-
sökan om medborgarskap som har genomfört medborgarskaps-
provet. Att det förekommer fusk vid genomförande av prov är inte 
en ny företeelse. Såväl vid kunskapsprovet för körkort som hög-
skoleprovet finns exempel på att försök till fusk förekommit och 
förekommer. Det går således inte att bortse från att det finns en risk 
för fusk vid prov. Utredningen anser därför att det behöver finnas 
bestämmelser som reglerar vad som händer om någon blir påkom-
men med att fuska.  

Enligt 7 kap. 21 § högskoleförordningen har UHR möjlighet att 
stänga av den person som använt otillåtna hjälpmedel eller på annat 
sätt försökt vilseleda vid högskoleprovet. Ett sådant beslut om av-
stängning gäller i två år från tidpunkten för försöket.9 Liknande 
bestämmelser om avstängning från undervisning på högskolorna 
finns i 10 kap. högskoleförordningen. Rekvisiten för att besluta om 

 
9 Utredningen om fusk vid högskoleprovet (2019). Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag 
om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37). Stockholm. 
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avstängning från en högskola är desamma som vid högskoleprovet, 
dvs. användning av otillåtna hjälpmedel eller vilseledande vid provet. 
Ett beslut om avstängning resulterar i dessa fall i att studenten inte 
får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 
utbildningen vid högskolan. Beslutet kan avse en eller flera perioder, 
men sammanlagt högst sex månader och fattas av disciplinnämnden 
för högskolan i fråga (10 kap. 3 och 9 §§ högskoleförordningen). 
I sammanhanget kan noteras att den provdeltagare som bryter mot 
UHR:s föreskrifter för högskoleprovet, t.ex. reglerna om hjälp-
medel eller om att teknisk utrustning ska vara avstängd och placerad 
på anvisad plats, kan bli utan resultat på det aktuella delprovet.10  

Därtill har det införts en möjlighet till straffrättsliga sanktioner i 
syfte att motverka användningen av otillåtna hjälpmedel på hög-
skoleprovet och annat vilseledande vid provet. Sedan provtillfället 
hösten 2016 ska alla provdeltagare efter varje provpass försäkra på 
heder och samvete att han eller hon har lämnat svar utan att använda 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid högskoleprovet.11 
Om en provdeltagare i strid med sin försäkran ändå använder otillåtna 
hjälpmedel eller vilseleder på annat sätt anses denne ha lämnat osann 
uppgift vid provet vilket innebär att han eller hon kan dömas för osann 
försäkran (15 kap. 10 § brottsbalken). Straffet för osann försäkran är 
böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, 
fängelse i högst två år. Den som främjar brottet, t.ex. genom att hjälpa 
en provdeltagare genom att tillhandahålla otillåtna hjälpmedel eller 
hjälpa till med svar på frågorna, kan dömas till anstiftan eller medhjälp 
till osann försäkran (23 kap. 4 § brottsbalken). Sedan kravet på för-
säkran infördes har ett antal personer dömts för osann försäkran.12 
Bestämmelserna om osann försäkran tillämpas också vid kunskaps-
provet för körkort sedan den 1 mars 2020 (jfr 3 kap. 3 a § Transport-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma 
bestämmelser, TSFS 2012:41).  

Enligt utredningens uppfattning bör det på samma sätt som när 
det gäller högskoleprovet och kunskapsprovet för körkort finnas 

 
10 40 § UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
11 35 a § UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet 
12 Se bl.a. Svea hovrätts dom den 21 januari 2020, mål nr  B2351-1 och dom den 25 augusti 
2020, mål nr B4226-20. Högsta domstolen har den 29 juni 2020 meddelat prövningstillstånd i 
ett mål om osann försäkran, grovt brott (mål nr B2855-20). Prövningstillstånd har meddelats 
i fråga om rubricering och påföljd. 
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möjlighet att stänga av den som fuskat eller försöker fuska vid med-
borgarskapsprovet. Fusk kan vara att man använder otillåtna hjälp-
medel eller att man på annat sätt försöker vilseleda vid proven, t.ex. 
genom att uppge någon annan persons identitet. Vid vilseledande om 
identitet bör såväl den som genomfört eller försökt genomföra 
provet i en annan persons namn som den vars namn använts vid 
provgenomförandet kunna stängas av från att skriva provet under 
viss tid. Utredningen anser att den period om två år som används av 
UHR vid avstängning från högskoleprovet förefaller rimlig, då 
syftet är att avskräcka från fusk.  

I linje med vad som nu sagts bör provdeltagaren i samband med 
genomförandet av provet åläggas att på heder och samvete försäkra 
att han eller hon kommer att lämna svar utan att använda otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid provtillfället. Följden av 
ett sådant osant intygande bör på samma sätt som vid kunskapsprov 
för körkort och högskoleprovet kunna bli att personen som intygat 
kan komma att dömas för osant intygande enligt brottsbalken. En 
sådan ordning innebär också att den som redan är svensk med-
borgare och försöker genomföra medborgarskapsprovet åt någon 
annan löper risk att drabbas av en sanktion, vilket sannolikt kan 
verka avskräckande. Utöver vad som nu har sagts bör det också in-
föras en bestämmelse om att ett provresultat ska kunna ogiltigför-
klaras om det framkommer att fusk på något sätt har förekommit, 
att en provdeltagares identitet inte har kunnat fastställas genom 
styrkande med en giltig och godtagbar identitetshandling eller att 
han eller hon inte har följt de anvisningar som ges i samband med 
genomförandet av provet. Detta för att minska risken för att en per-
son beviljas medborgarskap på felaktiga grunder, då ett medbor-
garskap som ovan anges inte kan återkallas.  

Beslut om utestängning och att en provdeltagare inte ska erhålla 
något provresultat under de ovan angivna omständigheterna fattas 
lämpligen av UHR. Fusk på provet kan uppmärksammas även under 
rättning om det t.ex. finns oregelbundenheter i svaren som systemet 
eller den som rättar reagerar på. Det är då inte det genomförande 
universitetet eller högskolan som noterar detta utan det lärosäte som 
rättar provet. Även i sådana fall bör det enligt utredningens uppfatt-
ning vara UHR som fattar beslut om utestängning eller om att prov-
deltagaren ska bli utan provresultat. Bestämmelser motsvarande vad 
som nu har sagts föreslås tas in i den nya förordningen om med-
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borgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Utredningen för-
utser att det kan komma att behöva meddelas ordningsföreskrifter 
liksom föreskrifter om hur universiteten och högskolorna ska agera 
om det uppkommer misstankar om att brott har begåtts under 
provets genomförande (jfr 41 § Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter om högskoleprovet, UHRFS 2015:3). Stöd för UHR att 
få meddela sådana föreskrifter finns i den i avsnitt 12.3 föreslagna 
delegationsbestämmelsen. Någon ytterligare delegationsbestämmelse 
föreslås därför inte. 

12.5 Rättning och resultat på medborgarskapsprovet 

Förslag: Universitets- och högskolerådet ska besluta om resulta-
tet på medborgarskapsprovet. Provresultatet ska anges var för sig 
för provdelen i svenska och provdelen i samhällskunskap. För 
provdelen i svenska ska resultatet anges för varje språkdel (läs- 
och hörförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet).  

Ett godkänt provresultat ska gälla obegränsat i tiden.  

 
Kunskapsprov för körkort rättas digitalt. Det är Trafikverket som 
ansvarar för rättningen, på samma sätt som myndigheten på Trans-
portstyrelsens uppdrag ansvarar för konstruktionen och genom-
förandet av provet. Hur många poäng som krävs för godkänt resultat 
framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (se 3:15 Transportsty-
relsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma 
bestämmelser, TSFS 2012:41).  

När det gäller högskoleprovet framgår av 7 kap. 20 § andra 
stycket högskoleförordningen att UHR ska besluta om resultatet på 
provet. Uppdraget att rätta provet har emellertid getts till Umeå 
universitet som också har uppdraget att konstruera fyra av fem del-
prov.13 Det femte delprovet ELF (engelsk läsförståelse) konstrueras 
av Göteborgs universitet.  

I kapitel 11 föreslås att Skolverket ska ansvara för att ta fram och 
kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet på samma sätt som 
UHR ansvarar för att ta fram högskoleprovet. Det föreslås vidare att 

 
13 DTK (diagram, tabeller och kartor), LÄS (svensk läsförståelse), NOG (kvantitativa resone-
mang), MEK (meningskomplettering), KVA (kvantitativa jämförelser). Uppgifter från Univer-
sitets- och högskolerådet (2020). Högskoleprovets intäkter och kostnader 2019. Rapport 2020:4. 
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Skolverket ska ansvara för att rättning sker och för att bedömnings-
kriterier och rättningsinstruktioner utvecklas för att kunna användas 
vid rättningen av medborgarskapsprovet. När det gäller själva kon-
struerandet av provet bedöms att Skolverket kan uppdra detta till ett 
eller flera lärosäten. Ett upplägg som känns igen från högskoleprovet, 
men också konstruktionen av de nationella proven i skolan. Skälen 
för det förslaget framgår av avsnitt 11.4. I samma kapitel uttalar utred-
ningen att UHR ska ansvara för att besluta om resultat på med-
borgarskapsprovet. Ett av argumenten för det är att UHR kommer 
att ha det övergripande och samordnande ansvaret för medborgar-
skapsprovet. Ett annat argument för det är att UHR, till skillnad från 
Skolverket har erfarenhet av att ha ansvaret för att besluta om prov-
resultat. Att UHR åläggs detta ansvar hindrar inte att det är Skol-
verket som ansvarar för rättningen och att Skolverket ger något eller 
några lärosäten i uppdrag att faktiskt rätta medborgarskapsprovet.  

Eftersom det kommer att vara möjligt att göra endast en provdel 
av medborgarskapsprovet, t.ex. samhällskunskap för den som kan 
visa kunskap i svenska på annat sätt och vice versa, föreslås att prov-
resultatet ska anges separat för respektive provdel. Utredningen före-
slår även att resultatet för provdelen i svenska ska anges för varje 
språkdel (läs- och hörförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet). 
Detta för att göra det möjligt för den som uppnått ett godkänt resultat 
i minst en av språkdelarna i svenska (läs- och hörförståelse samt skrift-
lig och muntlig färdighet) att göra om den eller de delar som personen 
inte fått godkänt i vid det eller de tillfällen som denne önskar. Bestäm-
melser motsvarande vad som nu sagts föreslås i den nya förordningen 
om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap.  

När det gäller giltigheten av ett godkänt provresultat bör det en-
ligt utredningens uppfattning inte begränsas i tiden. Tisus- och Swedex-
test gäller i dag som ett intyg över kunskap obegränsat i tiden på 
samma sätt som ett betyg. Den person som inte använder sin svensk-
kunskap regelbundet kan komma att försämras i sin kunskap över 
tid. Det är emellertid inte ett tillräcklig starkt skäl för att tids-
begränsa provresultatet. Ett godkänt provresultat ska således inte 
villkoras eller begränsas i tid på något sätt. Bestämmelser av denna 
innebörd föreslås tas in i den nya förordningen.  
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12.6 Anpassning av medborgarskapsprovet 

Förslag: Den som på grund av en funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden kan visa att denne har behov av anpass-
ning av medborgarskapsprovet ska kunna medges anpassning av 
provet efter ansökan.  

En ansökan om anpassning ska ges in till Universitets- och 
högskolerådet i samband med att avgiften för provet betalas.  

Genomförande universitet och högskolor ska besluta om an-
passning av medborgarskapsprovet. 

 
Inom såväl grund- och gymnasieskolan som universitet och hög-
skola erbjuds stödåtgärder för att en individ ska nå kunskapsmålen 
under utbildningen. Sådana åtgärder benämns t.ex. anpassning, sär-
skilt stöd, åtgärdsprogram, individuellt anpassat program, reducerat 
program och särskilt pedagogiskt stöd. Som exempel på när anpass-
ning kan medges kan nämnas genomförande av högskoleprovet och 
kunskapsprovet för körkort.  

Stödåtgärder inom utbildningsväsendet 

Av skollagens bestämmelser om stöd och anpassning framgår bl.a. 
att en elev skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom 
ramen för den ordinarie undervisningen om det inom ramen för 
undervisningen inklusive resultatet på ett nationellt prov, eller efter 
uppgifter från skolpersonal, inklusive lärare, eller från en annan en 
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 
det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller (3 kap. 5 § skollagen 
[2010:800]). Om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpass-
ningar inte skulle vara tillräckliga ska rektorn se till att elevens behov 
av särskilt stöd skyndsamt utreds och att eleven ges särskilt stöd om 
det behövs (3 kap. 7 § skollagen). Insatsen särskilt stöd ges i stället 
för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 
komplement till denna.  

Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter 
elevens behov och förutsättningar, kan eleven få anpassad studiegång 
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(3 kap. 12 § skollagen). I grundskolan, specialskolan och sameskolan 
ska den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt som 
möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans 
nationella program. Anpassad studiegång ska så långt möjligt vara 
likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.  

Syftet med de olika typer av stöd som nu nämnts är att hjälpa 
elever att nå kunskapskraven eller kunskapsmålen. Beslut om särskilt 
stöd, åtgärdsprogram och anpassad studiegång fattas av rektor.  

Svårigheter som kan ge rätt till anpassning av prov  

I bl.a. grundskolan genomförs nationella prov i olika ämnen. Enligt 
9 kap. 20 § skolförordningen (2011:185) ska alla elever delta i alla 
delar av proven. Rektor får dock besluta att en elev inte alls behöver 
delta i ett nationellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant 
prov, om det finns särskilda skäl. För själva genomförandet tar Skol-
verket fram särskilda anvisningar om anpassning och stöd för varje 
särskilt prov. Som exempel på anpassningar vid nationella prov kan 
nämnas att provtiden kan förlängas, att provet delas upp på flera 
tillfällen och att texten förstoras eller trycks upp på ett färgat papper. 
Andra anpassningar kan vara att man använder ljudförstärkning eller 
att man får skriva provet på dator.  

Vad sedan gäller studier på universitet och högskolor framgår av 
UHR:s hemsida att det på högskole- och universitetsnivå finns ett 
nationellt administrativt informationssystem för samordning av sär-
skilt pedagogiskt stöd (NAIS). Systemet bygger på att en student 
som antingen redan är registrerad eller som har ansökt om att bli 
antagen till en högskole- eller universitetsutbildning kan göra en 
elektronisk ansökan om stöd på www.nais.uhr.se. Till styrkande av 
behovet av särskilt pedagogiskt stöd ska studenten ladda upp intyg 
och beskriva sin studiesituation. Efter ansökan blir studenten kon-
taktad av en samordnare som finns vid det lärosäte där studenten 
redan studerar eller har ansökt om att studera, för ett möte där 
studentens behov av stöd diskuteras. Därefter kan det fattas ett 
formellt beslut om stöd ska ges eller inte, eller så utfärdas ett intyg 
om en rekommendation om stöd som studenten kan ge till exami-
nator eller kursföreståndare på den institution som studenten 
studerar vid eller vill bli antagen till. Vid examination är det sedan 

http://www.nais.uhr.se/
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examinatorn ensam eller i samråd med samordnaren som tar ställning 
till begäran om särskilt pedagogiskt stöd under examinationen.  

Det stöd som kan vara aktuellt att erhålla genom NAIS kan tex. 
vara anteckningshjälp, en mentor eller en uppdelad tentamen.14 Exa-
minationer kan anpassas på så sätt att studenten examineras enskilt 
i stället för i grupp. Ett annat sätt att anpassa examinationen är att 
studenten får sitta i en mindre grupp vid salstentamen eller att denne 
får använda dator med stödprogramvaror såsom talsyntes och rätt-
stavningsprogram. En annan anpassning kan vara förlängd tid vid 
skriftlig examination.15 Därutöver finns exempel på att examinatio-
nen delas upp på flera tillfällen eller att examinationen sker muntligt 
i stället för skriftligt eller vice versa.16 

När det gäller högskoleprov framgår det av www.studera.nu att 
alla som har behov av hjälpmedel på grund av en funktionsnedsätt-
ning i möjligaste mån också ska kunna skriva högskoleprovet på samma 
villkor som andra deltagare. Universitet och högskolor ska försöka 
göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för personer 
med en funktionsnedsättning eller diabetes. Den som ska skriva hög-
skoleprovet ombeds kontakta provanordnaren, dvs. det universitet 
eller den högskola som personen anmält sig till, senast sista dagen för 
anmälan till provet. En persons behov av anpassning måste styrkas 
med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdagen och 
intyget behöver laddas upp på personens konto när anmälan görs. 

Vilka faktiska anpassningar som erbjuds vid genomförandet av 
högskoleprovet framgår av 4–8 §§ UHRFS 2015:3. Av föreskrifterna 
framgår bl.a. att provdeltagare som har diagnosen specifik lässvårig-
het eller diagnosen blandad inlärningsstörning har rätt till förlängd 
skrivtid. Lässvårigheterna ska styrkas med ett utlåtande eller intyg 

 
14 Se Universitets- och högskolerådet (2020). Information om Nais – samordning av särskilt 
pedagogiskt stöd. www.uhr.se/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/nationellt- 
administrations--och-informationssystem-for-samordnare-nais/ [2020-11-15] och information 
om hur det går till på Stockholms universitet och Statens Lantbruksuniversitet: Stockholms 
universitet (2020). Information om förutsättningarna för att studera med funktionsnedsättning. 
www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsnedsättning [2020-11-15] 
och Statens Lantbruksuniversitet (SLU) (2020). Information om förutsättningarna för att 
studera med funktionsnedsättning. www.student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/ ansok-
om-riktat-pedagogiskt-stod/ [2020-11-15]. 
15 Göteborgs universitet (2020). Information om förutsättningarna för att studera med funktions-
nedsättning. www.studentportal.gu.se/handledning-och-stod/funktionsnedsattning/anpassad-
examination;jsessionid=iwmwmbsfuitas5yi9x16d1p?skipSSOCheck=true&referer= https%
3A%2F%2Fwww.google.se%2F [2020-11-04]. 
16 Uppsala universitet (2020). Information om möjlighet till anpassad examination.  
www.mp.uu.se/web/info/stod/tillganglighet/anpassad-examination [2020-11-15].  
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baserat på en fullständig utredning av provdeltagarens totala språk-
liga kompetens från årskurs fem eller senare. Utlåtandet eller intyget 
ska vara utfärdat av en legitimerad logoped som UHR har godkänt. 
Vidare har provdeltagare med dokumenterad svag synskada rätt till 
förlängd skrivtid och uppförstorat prov i formatet A3. Provdelta-
garen har också rätt att ta med de synhjälpmedel som behövs till 
provlokalen. En provdeltagare med dokumenterad grav synskada har 
rätt att skriva ett speciellt framtaget högskoleprov i punktskrift och 
något som kallas för Daisy-format och att ta med sig antecknings-
hjälp. Synskador och behovet av anpassning ska styrkas med intyg 
från syncentral. Högskolan, eller Universitets- och högskolerådet i 
det fall högskoleprovet genomförs av Universitets- och högskole-
rådet, meddelar beslut om anpassning.17  

För den som behöver anpassning vid kunskapsprov för körkort 
finns möjlighet att ansöka om detta hos Trafikverket. Det går t.ex. 
att ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt eller med för-
längd provtid. Sådana anpassningar kan passa den som har svåra läs- 
och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism eller Aspergers syndrom. 
Vid ett muntligt kunskapsprov läser provdeltagaren inte någon text 
utan får i stället svara utifrån en muntlig fråga eller en bild. Ett kun-
skapsprov med förlängd provtid innebär att provtiden utökas med 
50 procent. Vid en anpassning i form av förlängd provtid kan prov-
deltagaren också lyssna på provet på svenska. En ansökan om anpass-
ning av kunskapsprov ska innehålla ett resultat från tester av hur fort 
och säkert personen läser och en sammanfattande bedömning och 
en självvärdering. Den sammanfattande bedömningen ska tydligt 
beskriva varför personen inte kan göra kunskapsprovet skriftligt inom 
ordinarie tid och varför han/hon behöver göra provet som muntligt 
prov. Om den sökande har genomgått en utredning och fått ett ut-
låtande eller intyg som tydligt beskriver varför provet bör anpassas, 
kan det i stället bifogas. För den som är eller har varit inskriven i 
särskola behöver inte testresultatet finnas med i ansökan. Ett beslut 
om muntligt kunskapsprov gäller i fem år.18  

 
17 UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
18 3 kap. 4–6 och 10–12 §§ TSFS 2012:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
förarprov, gemensamma bestämmelser. Norrköping: Transportstyrelsen. Trafikverket (2020). 
Information om körkort och körkortsprov. www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov [2020-11-06].  

 



SOU 2021:2 Genomförande av medborgarskapsprovet 

313 

När det gäller lämpliga anpassningsåtgärder har Specialpedago-
giska skolmyndigheten utfärdat rekommendationer och förslag på 
vilka anpassningar som kan behövas i provsituationer i skolan utifrån 
olika funktionsnedsättningar.19 Några av de funktionsnedsättningar 
som nämns där anpassning kan behövas är synnedsättning, blindhet, 
hörselnedsättning, dövblindhet, dyslexi och neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF). Vidare uttalas att för den som t.ex. har 
en synnedsättning kan det behövas förstoring av text och den som 
har dyslexi kan behöva förlängd provtid eller ges möjlighet att ta en 
paus under provet. Det framhålls också att det är stora individuella 
skillnader mellan de som har neuropsykiatriska funktionedsättningar 
och att det t.ex. är stor skillnad i anpassningsbehov mellan en person 
som har ADHD eller autism, eller både och. Elever med svårigheter 
inom NPF har dessutom också ofta svårigheter inom andra områden 
såsom språksvårigheter, dyslexi etc. som man också måste ta hänsyn till. 

Möjligheter till anpassning vid genomförandet 
av medborgarskapsprovet 

Gemensamt för det som nämns ovan om stödåtgärder inom olika 
skolformer/utbildningsområden och provsituationer är att begrep-
pet ”anpassning” tycks användas för att beskriva en individs behov 
av stöd för att uppnå vissa kunskaper (kunskapskrav eller kunskaps-
mål), genomföra en utbildning eller ett prov på i princip samma vill-
kor som alla andra som inte har ett sådant behov. Individen genom-
för således alla moment av utbildningen eller provet, men med indi-
viduellt anpassat stöd. Anpassning kan således sägas aktualiseras när 
en individ har kunskapsförmåga, men då han eller hon behöver stöd/ 
anpassning för att ges möjlighet att nå eller visa kunskap. Orsaken 
till att individen behöver stöd/anpassning synes genomgående vara 
en funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning förstås att den 
fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan är nedsatt, 
oberoende av orsak (medfödd eller förvärvad skada). Skillnaden mellan 
anpassning och det som kallas dispens och som behandlas i kapitel 9 
är att vid anpassning har individen förmåga att visa kunskap men 
behöver stöd för att kunna göra det, medan dispens blir aktuell när 

 
19 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020). Specialpedagogiska anpassningar för tillgängliga 
prov - Rekommendationer och förslag från sakkunniga inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
www.spsm.se/contentassets/4e49097fc5b94ac0b4d2a9465731136b/anpassningar-vid-prov.pdf.  
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individen saknar förmåga att visa kunskap eller då denne har en sådan 
kraftigt nedsatt förmåga att det inte är rimligt att kräva att han eller 
hon ska visa kunskaper.  

Enligt utredningens uppfattning bör medborgarskapsprovet på 
samma sätt som andra prov kunna anpassas för den som kan visa att 
han eller hon har behov av stöd för att visa kunskap, under för-
utsättning att den typ av anpassning som individen behöver erbjuds. 
Behovet av stöd bör grundas på en funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden som inte är av övergående natur. För att 
underlätta för såväl genomförande myndigheter som för potentiella 
provdeltagare är det enligt utredningen rimligt att på samma sätt som 
vid genomförandet av de prov som nämns ovan i möjligaste mån 
klargöra vilka funktionsnedsättningar som ska kunna leda till anpass-
ning av medborgarskapsprovet, vilka anpassningar som finns till-
gängliga och hur behovet av anpassning ska styrkas. Vilka anpass-
ningar som exakt ska kunna göras är dock beroende av hur medbor-
garskapsprovet utformas, varför det är svårt att i detta betänkande 
eller i förordningen om medborgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap uttryckligen och uttömmande ange vilka anpassningar 
som ska erbjudas vid genomförandet av provet. Det får därför över-
låtas till den samordnande myndigheten att i föreskriftsform bl.a. 
precisera vilka anpassningar som ska erbjudas (se nedan). När an-
passning görs är det dock viktigt att provet fortfarande prövar de 
kunskaper och förmågor som det är avsett att pröva. Utredningen 
vill i sammanhanget framhålla följande. 

Som typexempel på anpassningar som genomgående erbjuds inom 
utbildningsområdet kan nämnas att ADHD och inlärningsstör-
ningar kan resultera i att individen får längre tid på sig vid genom-
förandet av ett prov, att denne får ta rast under provets genom-
förande eller får sitta enskilt i ett rum eller en sal. För den med 
synnedsättning kan anpassning innebära att provtexten förstoras 
upp eller skrivs i färg. Detta ska kunna gälla även vid genomförandet 
av medborgarskapsprovet. Ytterligare andra funktionsnedsättningar 
som rimligen bör kunna leda till anpassning av medborgarskaps-
provet är dyslexi (svårigheter att läsa och skriva inom ordinarie prov-
tid) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Rent allmänt 
bör anpassningar också kunna erbjudas i form av att provtiden för-
längs, att provet genomförs muntligt i stället för skriftligt eller att 
en text både kan läsas och lyssnas på beroende på individens funk-
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tionsnedsättning och behov och det provet ska testa. Även en funk-
tionsnedsättning eller personliga förhållanden som gör att en individ 
har stora svårigheter att hantera en dator bör kunna leda till anpass-
ning såsom att provet genomförs på papper i stället för på dator.  

För den som trots de anpassningsmöjligheter som kommer att 
erbjudas inte alls har förmåga att i t.ex. en språkdel i svenska nå god-
känt resultat eller genomföra språkdelen i fråga, finns möjlighet att 
begära dispens från kravet på kunskaper i samband med ansökan eller 
anmälan om medborgarskap (se ovan om dispens och avsnitt 9.2). 
I detta sammanhang noteras att den som har en hel eller mycket 
allvarlig synnedsättning sannolikt inte har förmåga att läsa och skriva 
en text på svenska. Däremot skulle vederbörande möjligen kunna 
visa sin läs- och skrivförmåga om provet erbjuds i blindskrift. På 
liknande sätt har den som är döv eller har en grav hörselnedsättning 
sannolikt inte förmåga att genomföra en hörförståelse på svenska, 
men kan kanske visa sin förmåga att kommunicera genom samtal med 
en teckenspråkstolk. Då svenska för invandrare erbjuds för såväl 
blinda som döva anser utredningen att detta bör gälla även med-
borgarskapsprovet. I annat fall skulle den som är blind eller den som 
är döv och som inte har genomgått eller inte har godkänt betyg från 
sfi kurs D per automatik behöva ansöka om och medges dispens från 
kravet på kunskaper, vilket inte är rättvist. Utredningen anser därför 
att det ska finnas särskilda medborgarskapsprov för t.ex. blinda.  

Mot bakgrund av vad som nu sagts föreslår utredningen att UHR 
i samråd med t.ex. provkonstruktörer, Skolverket, Försäkringskassan, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra institutioner med 
kunskap och erfarenheter av betydelse i nu aktuella avseenden ska 
slå fast vilka funktionsnedsättningar som ska leda till vilka anpass-
ningar och vilka anpassningar som ska kunna erbjudas vid genom-
förandet av medborgarskapsprovet och organisera förfarandet ut-
ifrån det. Med beaktande av vad som ovan anges föreställer sig utred-
ningen att det kan finnas vissa funktionsnedsättningar som typiskt 
sett alltid anpassas på visst sätt om det finns underlag som styrker 
behovet av anpassning (jfr 4–7 §§ UHRFS 2015:3). UHR torde där-
för i föreskriftsform kunna ange vissa funktionsnedsättningar som 
kan resultera i en viss specifik anpassning av provet, hur funktions-
nedsättningen och behovet ska styrkas och på vilket sätt anpassning 
kommer att ske. Sådana preciserade föreskrifter finns t.ex. i 4–8 §§ 
UHRFS 2015:3. Rent generellt behöver det emellertid finnas en allmän 
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bestämmelse om möjlighet till anpassning för den vars funktions-
nedsättning eller personliga förhållanden inte preciseras i föreskrif-
ter, men som har ett behov av anpassning för att genomföra provet 
och där sådan anpassning erbjuds. En sådan bestämmelse föreslås 
därför införas i den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap. Förslaget i avsnitt 12.3 om att UHR 
ska kunna meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 
den nya förordningen omfattar även eventuella föreskrifter som 
myndigheten anser behöver meddelas om anpassning. Någon ytter-
ligare delegationsbestämmelse föreslås därför inte.  

Som framgår av avsnitt 12.6 ska en begäran om anpassning vid 
genomförandet av medborgarskapsprovet ges in senast i samband med 
anmälan till provet och erläggandet av anmälningsavgiften. Anmälan 
ska ske via en webbportal som UHR ansvarar för. UHR föreslås 
vidarebefordra ansökan till det lärosäte som ansvarar för genom-
förandet för beslut om anpassning. Detta för att nyttja att lärosätena 
sedan innan har kompetens att besluta om anpassning av både hög-
skoleprov och egna examinationer.  

Till begäran ska provdeltagaren bifoga det underlag som stödjer 
dennes behov av anpassning. Många kommer sannolikt att ge in 
läkarintyg eller liknande till stöd för sin ansökan, medan andra kan ha 
genomgått en utredning och fått ett utlåtande eller intyg som tydligt 
beskriver hur dennes funktionsnedsättning påverkar inlärandet eller 
vardagen. Den som har dyslexi kan ha ett intyg från speciallärare, 
specialpedagog, logoped eller annan specialist inom området. Den 
som är allvarligt hörsel- eller talskadad kan tänkas ha liknande intyg. 
Det kan också vara så att en sfi-skola, arbetsförmedlare eller arbets-
givare som har eller har haft kontakt med en person över längre tid 
sedan tidigare har tillhandahållit den som begär anpassning något 
underlag som stödjer personens uppfattning om att denne har behov 
av anpassning. Sådana handlingar kan självklart också ges in tillsam-
mans med t.ex. läkarintyg. Det viktigaste är att underlaget som ges 
in till stöd för begäran tydligt beskriver varför personen inte bedöms 
kunna genomföra provet på vanligt sätt på grund av funktionsned-
sättningen.  

Ansökningsavgiften ska inte kunna återfås om anpassning inte 
medges. Vad gäller möjligheter att få ett beslut att inte medge anpass-
ning prövat i domstol, se avsnitt 14.1.  
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13 Personuppgiftsbehandling 
och sekretess 

I detta kapitel redogör utredningen för förhållandet mellan förslagen 
i detta betänkande och EU:s dataskyddsförordning och det lämnas 
förslag på bestämmelser i förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap för att reglera universitets, högskolors 
samt Universitets- och högskolerådets personuppgiftsbehandling i 
samband med anordnande och genomförande av medborgarskaps-
prov i svenska och samhällskunskap. I kapitlet finns också ett reso-
nemang om hur offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om 
sekretess för kunskapsprov förhåller sig till medborgarskapsprovet. 
Slutligen presenteras sekretessbestämmelser som kan skydda upp-
gifter om enskilds hälsotillstånd vid handläggning av en begäran om 
anpassning liksom vid handläggning av dispens.  

13.1 Personuppgiftsbehandling med anledning 
av förslagen i betänkandet 

13.1.1 Personuppgiftsbehandlingen omfattas 
av EU:s dataskyddsförordning 

Bedömning: Den behandling av personuppgifter som förslagen i 
detta betänkande ger upphov till omfattas av EU:s dataskydds-
förordning. 

 
I kapitel 6 lämnas förslag på att det i medborgarskapslagen ska tas in 
bestämmelser som innebär att kunskaper i svenska och samhällskun-
skap ska vara ett krav för svenskt medborgarskap. Kunskaperna i 
svenska och samhällskunskap ska kunna visas genom godkänt resul-
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tat på ett prov eller på annat sätt. I kapitel 7 lämnas förslag på hur ett 
system med prov i svenska och samhällskunskap för svenskt med-
borgarskap ska se ut. Det övergripande och samordnande ansvaret 
för medborgarskapsprovet föreslås i avsnitt 11.4 läggas på Universi-
tets- och högskolerådet (UHR) medan ansvaret för att genomföra 
provet föreslås läggas på universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434). Själva handläggningen av anmälningar 
och ansökningar om medborgarskap kommer precis som i dag att 
hanteras av Migrationsverket och vissa länsstyrelser. 

Förslaget på kunskapskrav i medborgarskapslagen innebär att det 
kommer att krävas kunskaper i svenska och samhällskunskap för att 
kunna beviljas medborgarskap, dvs. kriterierna för att få svenskt med-
borgarskap utökas. Kontroll av att kriterierna är uppfyllda kommer, 
på samma sätt som i dag, att göras av Migrationsverket i samband med 
handläggningen av en ansökan eller en anmälan om svenskt med-
borgarskap. I en ansökan eller anmälan om svenskt medborgarskap 
förekommer uppgifter om namn, personnummer och adress, vilket 
är personuppgifter. Personuppgifter är enligt artikel 4.1 dataskydds-
förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identi-
fierbar fysisk person. Med en identifierbar fysisk person förstås en 
person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hän-
visning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, 
en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiolo-
giska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala iden-
titet. De nya kriterierna innebär således ingen ändring i det avseendet. 
Vad som är nytt är att det kommer att krävas bevis på att individen 
uppfyller de nya kriterierna, dvs. har de kunskaper som krävs. Be-
stämmelser om vilka underlag som ska godtas som bevis på indivi-
dernas kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås i kapitel 6 
meddelas i medborgarskapslagen. Förutom godkänt resultat på med-
borgarskapsprovet föreslås att godkänt betyg i svenska och samhälls-
kunskap från olika skol- och utbildningsformer ska godtas. Sådana 
handlingar kommer bl.a. att innehålla uppgifter om namn och person-
nummer. Under handläggningen av en ansökan eller anmälan kan det 
också komma att göras en bedömning av om det finns särskilda skäl 
för att medge dispens från kravet på kunskaper för den som gett in 
underlag till stöd för det. Särskilda skäl för att medge dispens kan 
vara att individen har en funktionsnedsättning eller andra personliga 
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förhållanden av sådan omfattning och varaktighet att han eller hon 
inte rimligen kan visa sådana kunskaper (se kapitel 9). Även i detta 
avseende kommer det således att förekomma personuppgifter. För-
slaget kommer därför att ge upphov till att personuppgifter behandlas 
av Migrationsverket och länsstyrelserna inom ramen för myndig-
heternas ärendehanteringssystem. Med behandling förstås enligt 4.2 
dataskyddsförordningen en åtgärd eller kombination av åtgärder 
beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, 
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom över-
föring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller 
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Personuppgifter kommer också att behöva behandlas av UHR 
inom ramen för systemet med prov i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap. Dels i samband med anmälan till provet 
då bl.a. namn, personnummer och kontaktuppgifter i form av t.ex. 
e-postadress och telefonnummer behöver anges av provdeltagarna, 
dels i samband med vissa provdeltagares begäran om att få göra med-
borgarskapsprovet med anpassning på grund av funktionsnedsätt-
ning eller andra personliga förhållanden. De nu nämnda uppgifterna 
kommer också att behöva behandlas av de lärosäten som ska för-
bereda inför provets genomförande och i vissa fall besluta om even-
tuell anpassning av provet. Därutöver kommer personuppgifter att 
behöva behandlas i samband med genomförandet och rättningen av 
provet och vid fastställande av provresultat. Genomförandet och rätt-
ningen av provet liksom fastställande av provresultat kommer att in-
volvera UHR och olika lärosäten. UHR kommer också att ha ansva-
ret för att provresultaten inklusive provdeltagares namn och person-
nummer finns sparade i någon slags provresultatsarkiv. Utredningen 
förutser också att personuppgifter i form av bl.a. namn och person-
nummer kommer att behöva behandlas i fall om misstanke om fusk 
och vid beslut om utestängning. Det står således klart att förslaget 
kommer att innebära personuppgiftsbehandling för UHR och univer-
sitet och högskolor inom ramen för de ärende- och provsystem som 
kommer att användas vid anordnandet och genomförandet av med-
borgarskapsprovet.  

Mot bakgrund av vad som sägs ovan konstateras att förslaget ger 
upphov till en sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av EU:s 
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dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen är i alla delar bin-
dande och direkt tillämplig i samtliga EU:s medlemsländer sedan den 
25 maj 2018. Dataskyddsförordningen utgör den generella regleringen 
av personuppgiftsbehandling inom EU. Dataskyddsförordningen 
kompletteras i Sverige av bl.a. lagen (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). 
Dataskyddslagen gäller vid behandling av personuppgifter som utförs 
inom ramen för verksamhet som bedrivs vid personuppgiftsansva-
rigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen i Sverige (5 § 
första stycket dataskyddslagen). Med personuppgiftsansvarig avses 
en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ända-
målen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ända-
målen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige 
eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i 
unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt (artikel 4.2 data-
skyddsförordningen). Lagen är emellertid subsidiär till annan lag eller 
förordning, vilket möjliggör avvikande bestämmelser i registerför-
fattningar (jfr 6 § dataskyddslagen). Exempel på författningar som 
kompletterar såväl EU:s dataskyddsförordning som dataskyddslagen 
är utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen 
(2016:30).  

13.1.2 Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen 

Bedömning: Det finns rättslig grund för den personuppgifts-
behandling som förslagen i detta betänkande ger upphov till. 

 
Dataskyddsregleringen bygger på att varje behandling av person-
uppgifter ska vila på en rättslig grund för att vara laglig/tillåten. Vilka 
de rättliga grunderna är framgår av artikel 6.1 i dataskyddsförord-
ningen. Av artikeln framgår att personuppgiftsbehandlingen är laglig 
om den rättsliga grunden för den är någon av följande:  
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a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personupp-
gifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.  
    b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den 
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registre-
rade innan ett sådant avtal ingås.  
    c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den personuppgiftsansvarige.  
    d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk 
person.  
    e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt in-
tresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsut-
övning.  
    f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personupp-
giftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den 
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger 
tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registre-
rade är ett barn.  

I förarbetena till dataskyddslagen uttalas att alla uppgifter som riks-
dag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra är 
av allmänt intresse. Om uppgifterna inte vore av allmänt intresse skulle 
myndigheterna inte ha ålagts att utföra dem (prop. 2017/18:105 s. 56 f.). 
Begreppet myndighetsutövning definieras i svensk rätt ofta som ”ut-
övning av befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, skyldig-
het, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande i för-
hållande till enskilda” (jfr prop. 1971:30 s. 331 f., SOU 2017:39 
s. 119 och Lagrådsremiss om Ny dataskyddslag s. 61).  

Utredningen bedömer att den rättsliga grunden för behandlingen 
av personuppgifter hos Migrationsverket och länsstyrelserna i sam-
band med handläggningen av en ansökan eller en anmälan om svenskt 
medborgarskap är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e 
i dataskyddsförordningen). Samma rättsliga grund ligger också till 
grund för UHR:s samt lärosätenas behandling av personuppgifter 
vid anmälan till och förberedelserna inför medborgarskapsprovet, däri 
inkluderat handläggning av en begäran om anpassning vid provets 
genomförande. Även vid genomförandet och rättningen av med-
borgarskapsprovet aktualiseras enligt utredningens uppfattning den 
nu nämnda rättsliga grunden liksom vid beslut om provresultat och 
eventuella ärenden om utestängning från provet på grund av t.ex. fusk.  

Utöver vad som nu sagts kan det argumenteras för att den rätts-
liga grunden för behandlingen av personuppgifter hos Migrations-
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verket, länsstyrelserna, UHR och lärosätena när det gäller kravet på 
kunskaper och därtill sammanhängande förslag är att individen har 
samtyckt till att dennes personuppgifter behandlas (artikel 6.1 a i 
EU:s dataskyddsförordning).  

Med samtycke avses varje slag av frivillig, specifik, informerad och 
otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom 
ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar 
behandling av personuppgifter som rör honom eller henne (arti-
kel 4.11 i EU:s dataskyddsförordning). Samtycke kan lämnas genom 
en skriftlig, inklusive elektronisk, eller muntlig förklaring. Detta kan 
inbegripa att en ruta kryssas i vid besök på en internetsida, genom val 
av inställningsalternativ för tjänster på informationssamhällets om-
råde eller genom någon annan förklaring eller något annat beteende 
som i sammanhanget tydligt visar att den registrerade godtar den 
avsedda behandlingen av sina personuppgifter (skäl 32 i EU:s data-
skyddsförordning). En förklaring om samtycke som den personupp-
giftsansvarige i förväg formulerat bör tillhandahållas i en begriplig 
och lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk 
och utan oskäliga villkor. För att samtycket ska vara informerat bör 
den registrerade känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges 
identitet och syftet med den behandling för vilken personuppgif-
terna är avsedda. Ett samtycke bör inte betraktas som frivilligt om 
den registrerade inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte 
utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke (skäl 42 i EU:s 
dataskyddsförordning). Samtycke bör inte heller utgöra giltig rätts-
lig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt fall där det 
råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den person-
uppgiftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en 
offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket har 
lämnats frivilligt när det gäller alla förhållanden som denna särskilda 
situation omfattar (skäl 43 i EU:s dataskyddsförordning). Det finns 
ingen legaldefinition av begreppet myndighetsutövning i svensk rätt 
men enligt vad förarbetena till dataskyddslagen och vad som anges 
ovan karaktäriseras myndighetsutövning mot enskilda av beslut eller 
andra ensidiga åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets makt-
befogenheter i förhållande till medborgarna (prop. 2017/18:105 s. 62).  
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I prop. 2017/18:218 s. 41 f. uttalas att artikel 29-gruppen har ytt-
rat att samtycke i undantagsfall kan vara en giltig grund för stater när 
de behandlar personuppgifter.1 Det bör göras en noggrann kontroll 
för att se om samtycket faktiskt är tillräckligt frivilligt. När den register-
ansvarige är en offentlig myndighet kommer den rättsliga grunden 
för att legitimera behandlingen av personuppgifter att vara fullgö-
randet av en rättslig förpliktelse eller utförandet av en uppgift av 
allmänt intresse snarare än samtycke (yttrande 15/2011 om defini-
tionen av begreppet samtycke artikel 29-gruppen s. 13–14 och 16–
17).2 Möjligheten att använda samtycke som rättslig grund är därmed 
begränsad och aktualiseras främst inom områden som inte är 
offentligrättsligt reglerade.  

Mot bakgrund av vad som nu sagts och med beaktande av att de 
nu nämnda myndigheternas personuppgiftsbehandling grundas på 
verksamheter av allmänt intresse respektive myndighetsutövning 
och/eller att det föreligger en rättslig förpliktelse anser utredningen 
att den rättsliga grunden samtycke inte ska tillämpas som grund för 
personuppgiftsbehandlingen inom ramen för provsystemet. Att det 
är frivilligt att ge in en anmälan eller ansökan om förvärv av medbor-
garskap liksom att anmäla sig till och genomföra medborgarskaps-
prov ändrar inte utredningens bedömning då det råder betydande 
ojämlikhet mellan individerna och myndigheterna. 

13.1.3 Stöd för personuppgiftsbehandlingen vid anordnande 
och genomförande av medborgarskapsprovet 

Förslag: Det ska införas bestämmelser om universitetens, hög-
skolornas och Universitets- och högskolerådets personuppgifts-
behandling i den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap. 

 
 
  

 
1 Artikel 29-gruppen var EU:s oberoende rådgivande instans för dataskydd och skydd för 
privatlivet bestående av en företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i EU-medlems-
staterna, en företrädare för EU-kommissionen och den europeiske datatillsynsmannen. 
Gruppen arbetade fram till den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen trädde i kraft. 
2 Artikel 29-gruppen (2011). Opinion 15/2011 on the definition of consent. 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/
wp187_en.pdf [2020-12-19]. 
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Enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen ska den grund för be-
handlingen som avses i bl.a. artikel 6.1 e vara fastställd i unionsrätten 
eller medlemsstaternas nationella rätt. I skäl 45 till EU:s dataskydds-
förordning anges att förordningen inte medför något krav på en 
särskild lag för varje enskild behandling, utan att det kan räcka med 
en lag som grund för flera behandlingar som bygger på en rättslig för-
pliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller om behandlingen 
krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller om behand-
lingen utförs som ett led i myndighetsutövning. Av ordalydelsen i 
artikel 6.3 första stycket framgår att det som ska fastställas i unions-
rätten eller i nationell rätt är den grund för behandlingen som avses i 
artikel 6.1 c och e. Det krävs således inte en reglering i unionsrätten 
eller i nationell rätt av den personuppgiftsbehandling som ska ske med 
stöd av dessa rättsliga grunder. Det som måste ha stöd i rättsordningen 
är i stället den rättsliga förpliktelsen respektive uppgiften av allmänt 
intresse eller rätten att utöva myndighet (prop. 2017/18:105 s. 49). 

Utredningen föreslår i avsnitt 11.4 att UHR ska ha ett övergri-
pande ansvar för medborgarskapsprovet vilket bl.a. innefattar ansvar 
för att ta emot anmälningar och besluta om provresultat och att sam-
ordna de inblandade myndigheternas arbete och insatser. I samma 
avsnitt föreslås att högskolor och universitet som omfattas av hög-
skolelagen (1992:1434) ska ansvara för genomförandet av provet. Som 
en följd av förslaget om ansvarsfördelning föreslås i avsnitt 11.4 att de 
uppgifter som UHR ansvarar för enligt 1 § förordningen (2012:811) 
med instruktion för Universitets- och högskolerådet ska utökas till att 
omfatta också service och samordning av medborgarskapsprovet enligt 
medborgarskapsprovsförordningen. Högskolors och universitets 
verksamhet på utbildningsområdet styrs av bl.a. högskolelagen och 
högskoleförordningen, men också genom regleringsbrev.  

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter inom 
universitets- och högskolesektorn i samband med bl.a. anmälningar 
om studier, högskoleprovet, studieadministration och undervisning 
är fastställd i bl.a. högskolelagen, högskoleförordningen (1993:100) 
och förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid 
universitet och högskolor (jfr SOU 2017:49 s. 191–195). Förord-
ningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor 
innehåller bl.a. bestämmelser om registrering av uppgifter om stu-
dier inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 
vid statliga universitet och högskolor och registrering av uppgifter 



SOU 2021:2 Personuppgiftsbehandling och sekretess 

325 

om studie- och yrkesmeriter vid Universitet- och högskolerådet (1 § 
förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och 
högskolor) och är av stor betydelse för universitetet- och högskole-
sektorns personuppgiftsbehandling. Ingen av de nu nämnda författ-
ningarna ger emellertid stöd för UHR:s eller lärosätenas personupp-
giftsbehandling när det gäller medborgarskapsprovet.  

Av 2 kap. 1 § och 2 § 1 dataskyddslagen framgår att personupp-
gifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 c och e i dataskyddsför-
ordningen, om behandlingen är nödvändig för att den personupp-
giftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en 
uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, 
av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag 
eller annan författning. Enligt 2 kap. 2 § 2 dataskyddslagen får per-
sonuppgifter behandlas med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsför-
ordningen som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets-
utövning enligt lag eller annan författning.  

Genomförandet och administrationen av medborgarskapsprovet 
med det för- och efterarbete i form av bl.a. hantering av provdeltagares 
anmälningar, begäran om anpassning, rättning av prov, beslut om 
provresultat m.m. som det innebär, föreslås regleras i en ny förordning 
om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap och genom 
föreskrifter meddelade av UHR. Bestämmelserna grundar sig på de 
regler om kunskapskrav som föreslås införas i medborgarskapslagen 
(se avsnitt 6.1). Det går således att argumentera för att personuppgifts-
behandlingen är fastställd på det sätt som krävs enligt dataskydds-
förordningen. Enligt utredningens uppfattning krävs det dock vissa 
materiella bestämmelser för att det ska vara tydligt och förutsebart vad 
ansvaret för anordnande och genomförande av medborgarskapsprov 
innebär, inte minst i personuppgiftshänseende. Utredningen föreslår 
därför att det i den nya förordningen om medborgarskapsprov i 
svenska och samhällskunskap ska tas in bestämmelser som reglerar 
personuppgiftsansvaret och viss personuppgiftsbehandling som de 
inblandade myndigheterna kommer behöva utföra. Utöver bestäm-
melser om personuppgiftsansvaret anser utredningen att det behöver 
föras in bestämmelser som reglerar ändamålet med personuppgifts-
behandlingen. Av bestämmelserna bör bl.a. framgå att universitet, 
högskolor och UHR ska få behandla personuppgifter om det behövs 
för att handlägga anmälningar till medborgarskapsprovet. De bör 
också kunna få behandla personuppgifter för genomförandet av med-
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borgarskapsprovet, inkluderat t.ex. rättning av provet och beslut om 
provresultat. Vidare förutser utredningen att personuppgifter kommer 
att behandlas vid handläggningen av ärenden om utestängning från 
medborgarskapsprov, framställning av statistik och vid fullgörande av 
en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en 
personuppgift.  

Därtill bedömer utredningen att det också behöver föras in be-
stämmelser om att uppgifter får lämnas ut på medium för automati-
serad behandling till Migrationsverket eller en högskola eller ett uni-
versitet som bistår Skolverket med rättning av medborgarskapsprov. 
Detta för att möjliggöra att t.ex. provresultat kan utbytas digitalt 
mellan myndigheterna. Bestämmelserna bör också omfatta utläm-
nande av uppgifter till en provdeltagare om uppgifterna rör honom 
eller henne själv.  

Utredningen anser också att det bör föras in en bestämmelse om 
att UHR på begäran av Migrationsverket ska kunna lämna ut per-
sonuppgifter som förekommer vid handläggningen av anmälningar 
till medborgarskapsprovet, genomförandet och rättningen av provet 
samt vid beslut om medborgarskapsprovsresultat. Även personupp-
gifter som förekommer vid handläggningen av ett ärende om ute-
stängning från medborgarskapsprov ska kunna lämnas ut till Migra-
tionsverket på verkets begäran. Bestämmelserna bör vidare innefatta 
en möjlighet för UHR att på eget initiativ lämna ut de uppgifter som 
nu har nämnts. Mot bakgrund av vad som nu har sagt bedömer 
utredningen att universitetens, högskolornas och Universitets- och 
högskolerådets personuppgiftsbehandling i verksamhet med med-
borgarskapsprov är tillåten och fastställd i den nationella rätten på 
det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.    
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13.1.4 Stöd för personuppgiftsbehandlingen vid 
handläggningen av medborgarskapsärenden 

Bedömning: Utlänningsdatalagens bestämmelser om Migrations-
verkets personuppgiftsbehandling i verksamhet om svenskt med-
borgarskap är tillämpliga vid verkets handläggning av det nya 
kunskapskravet på svenska och samhällskunskap. Någon ytter-
ligare reglering behövs därför inte för att Migrationsverkets be-
handling av personuppgifter ska vara tillåten. 

Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning är tillämplig på länsstyrelsernas behandling av person-
uppgifter vid handläggning av det nya kunskapskravet på svenska 
och samhällskunskap. Någon ytterligare reglering behövs därför 
inte för att länsstyrelsernas behandling av personuppgifter ska vara 
tillåten. 

 
Migrationsverkets uppdrag inom medborgarskapsområdet framgår 
bl.a. av 1 § förordningen (2019:502) med instruktion för Migrations-
verket. I 2 § utlänningsdatalagen regleras Migrationsverkets och ut-
landsmyndigheternas personuppgiftsbehandling inom vissa verksam-
heter. Av 2 § 6 utlänningsdatalagen framgår att lagen gäller vid per-
sonuppgiftsbehandling i verksamhet som rör svenskt medborgarskap. 
Enligt 11 § 1 utlänningsdatalagen, som är en ändamålsbestämmelse, 
får bl.a. Migrationsverket behandla personuppgifter för handlägg-
ning av sådana ärenden som anges i 2 §. Migrationsverkets behandling 
av uppgifter i medborgarskapsärenden är således tillåten enligt 2 § 6 
och 11 § utlänningsdatalagen. Enligt förarbetena (prop. 2015/16:65 
s. 107) avses med verksamhet som rör medborgarskap Migrations-
verkets och utlandsmyndigheternas verksamhet enligt lagen om svenskt 
medborgarskap och medborgarskapsförordningen. Förslaget om ut-
ökade kriterier för svenskt medborgarskap föreslås regleras i med-
borgarskapslagen.  

Den behandling av uppgifter som kommer att ske hos Migrations-
verket med anledning av förslaget är således tillåten enligt de ovan 
angivna bestämmelserna i utlänningsdatalagen och fastställda i den 
nationella rätten på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i data-
skyddsförordningen. När det gäller behandling av personnummer 
finns i stället stöd för behandlingen i 3 kap. 10 § dataskyddslagen (jfr 
prop. 2017/18:254 s. 49 f.). Det finns således inte något behov av 
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ytterligare bestämmelser för att Migrationsverkets behandling av 
personuppgifter ska vara tillåten.  

Som anges i avsnitt 13.1.3 så framgår det av 2 kap. 1 § och 2 § 1 
dataskyddslagen att personuppgifter får behandlas med stöd av 
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, om behandlingen är nödvändig 
för att den personuppgiftsansvarige  ska kunna utföra en uppgift av 
allmänt intresse som följer av lag eller annan författning eller av 
beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. 
Vidare får personuppgifter enligt 2 kap. 2 § 2 dataskyddslagen 
behandlas med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt 
lag eller annan författning. Länsstyrelsernas uppdrag inom med-
borgarskapsområdet framgår bl.a. av 22 § medborgarskapslagen och 
3 § medborgarskapsförordningen (2001:218). Förslaget om utökade 
kriterier för svenskt medborgarskap föreslås regleras i medborgar-
skapslagen. Den behandling av uppgifter som kommer att ske hos 
länsstyrelserna med anledning av förslaget är således tillåten och fast-
ställd i den nationella rätten på det sätt som krävs enligt artikel 6.3 i 
dataskyddsförordningen. Några ytterligare bestämmelser behövs 
därför inte för att behandlingen ska vara tillåten.  

13.1.5 Behandling av känsliga uppgifter 

Bedömning: Utlänningsdatalagens bestämmelser om känsliga upp-
gifter är tillämpliga vid Migrationsverkets handläggning av dispens 
från det nya kunskapskravet i svenska och samhällskunskap. 

Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning är tillämplig på länsstyrelsernas, universitetens, hög-
skolornas och Universitets- och högskolerådet behandling av 
känsliga personuppgifter.  

 
Av artikel 9.1 i dataskyddsförordningen framgår att behandling av 
personuppgifter som avslöjar t.ex. ras eller etniskt ursprung, poli-
tiska åsikter och uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk 
persons sexualliv eller sexuella läggning är förbjuden. För det fall det 
förekommer känsliga personuppgifter föreskrivs i artikel 9.2 g undan-
tag från förbudet om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett 
viktigt allmänt intresse, på grundval av t.ex. medlemsstaternas natio-
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nella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara 
förenlig med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och inne-
hålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säker-
ställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.  

Känsliga personuppgifter bedöms förekomma i UHR:s och de 
genomförande universitetetens och högskolornas verksamhet när 
provdeltagare begär att få genomföra medborgarskapsprovet med 
anpassning. Känsliga personuppgifter bedöms också komma att före-
komma i enskilda fall i samband med Migrationsverkets handlägg-
ning av en ansökan eller anmälan om medborgarskap då individen 
begär dispens från kravet på kunskaper på grund av t.ex. funktions-
nedsättning. 

Bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter finns i 
3 kap. 3 § dataskyddslagen. I bestämmelsens första och andra stycken 
anges att 

Känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av 
artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning 
    1. om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen 
krävs enligt lag, 
    2. om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende, 
eller 
    3. i annat fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett vik-
tigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den regi-
strerades personliga integritet. 
    Vid behandling som sker enbart med stöd av första stycket är det 
förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer 
grundat på känsliga personuppgifter. 

Stöd för UHR och lärosätena att behandla känsliga personuppgifter 
vid t.ex. en begäran om anpassning i samband med anmälan till med-
borgarskapsprovet, vid rättning av eller beslut om resultat från med-
borgarskapsprovet eller handläggning av ett ärende om utestängning 
från medborgarskapsprov eller vid framställning av statistik finns 
enligt utredningens uppfattning i dataskyddslagen. Även länsstyrel-
sernas eventuella behandling av känsliga uppgifter finner stöd i data-
skyddslagen. Några ytterligare bestämmelser för att möjliggöra för 
länsstyrelser, universitet, högskolor och UHR att hantera sådana 
personuppgifter bedöms därför inte behövas. 

När det gäller Migrationsverket behandling av känsliga person-
uppgifter noteras att det av 14 § utlänningsdatalagen framgår att 
känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen 
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endast får behandlas för de ändamål som anges i 11 § 1–4 och 6 samt 
13 § om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behand-
lingen. Av 11 § 1 och 2 § 6 utlänningsdatalagen framgår att person-
uppgifter får behandlas inom ramen för handläggning av ärenden om 
medborgarskap. Utifrån vad som nu sagts konstateras att Migra-
tionsverket har stöd för att behandla känsliga personuppgifter vid 
sin handläggning av ärenden enligt medborgarskapslagen. Några ytter-
ligare bestämmelser för att möjliggöra för Migrationsverket att han-
tera uppgifter om t.ex. hälsotillstånd behövs således inte.  

13.1.6 Sammanfattning  

Bedömning: Den behandling av personuppgifter som förslagen i 
detta betänkande ger upphov till är tillåten och förenlig med EU:s 
dataskyddsförordning. 

 
Den behandling av personuppgifter som förslagen i detta betänkande 
ger upphov till behövs vid Migrationsverkets och länsstyrelsernas 
ärendehandläggning av medborgarskapsärenden och vid UHR:s och 
lärosätenas anordnande och genomförande av medborgarskapsprovet. 
Personuppgiftsbehandlingen som förslagen i detta betänkande ger 
upphov till är således tillåten och förenlig med EU:s dataskydds-
förordning i och med de förslag som lämnas ovan. 

13.2 Sekretess 

13.2.1 Medborgarskapsprovet omfattas av befintliga 
bestämmelser om sekretess för kunskapsprov  

Bedömning: Bestämmelserna om kunskapsprov och sekretess i 
offentlighets- och sekretesslagen är tillämpliga på medborgar-
skapsprovet i svenska och samhällskunskap. Några nya bestäm-
melser behövs därför inte. 

 
För att medborgarskapsprovet ska kunna återanvändas är det av stor 
vikt att innehållet i provet inte röjs. Bestämmelser om sekretess för 
kunskapsprov finns i 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen 
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(2009:400) (OSL). Enligt bestämmelsen gäller sekretess för uppgift 
som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt 
prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet 
med provet motverkas om uppgiften röjs. Så som skaderekvisitet 
utformats är en förutsättning för hemlighållande av uppgifterna så-
ledes att syftet med provet motverkas om de röjs (prop. 1979/80:2 
del A s. 139). Standardiserade prov, dvs. prov som upprepas, har i 
praxis ansetts omfattas av sekretess så länge samma provhandlingar 
används. Högsta förvaltningsdomstolen har t.ex. ansett att det före-
ligger sekretess för den teoretiska delen av dåvarande Trafiksäkerhets-
verkets förarprov (RÅ 1991 not. 20 och RÅ 1991 not. 21). Bestäm-
melsen används t.ex. för att skydda innehållet i nationella prov och 
högskoleprov. Med hänsyn till 17 kap. 4 § OSL och vad som nu sagts 
kan konstateras att de inblandade myndigheterna har möjlighet att 
vägra att lämna ut medborgarskapsprovet i syfte att återanvända det 
med stöd av befintliga bestämmelser. Några särskilda sekretessbestäm-
melser behöver således inte införas för att skydda innehållet i provet 
i fråga.  

13.2.2 Sekretess vid handläggning av frågor om dispens i 
medborgarskapsärenden 

Bedömning: Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
om sekretess i ärende om svenskt medborgarskap för enskilds 
personliga förhållanden är tillämpliga vid handläggningen av en 
begäran om dispens från kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap. Några nya bestämmelser behövs därför inte. 

 
Utredningen föreslår i kapitel 9 att det ska vara möjligt att under 
vissa omständigheter ge dispens från kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap. Dispens ska kunna medges om den som önskar 
förvärva medborgarskap på grund av särskilda skäl inte rimligen kan 
förväntas visa sådana kunskaper. Med begreppet särskilda skäl avses 
funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden. Det an-
kommer på den som vill förvärva medborgarskap att ge in det eller 
de underlag som ger stöd för dennes uppfattning att det finns grund 
för att medge dispens. Då bl.a. funktionsnedsättning ska kunna ut-
göra grund för dispens kommer uppgifter om t.ex. hälsotillstånd 
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ofrånkomligen att ges in till och förekomma hos Migrationsverket 
och länsstyrelserna. Fråga är då om det finns några bestämmelser om 
sekretess som gäller för sådana uppgifter.  

Av 37 kap. 1 § OSL framgår att sekretess gäller i ärende om svenskt 
medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Uttrycket personliga 
förhållanden omfattar bl.a. enskilds hälsotillstånd (prop. 1979/80:2 
s. 209).  

Då bestämmelserna omfattar såväl ärenden om svenskt medbor-
garskap som personliga förhållanden såsom t.ex. hälsotillstånd kon-
stateras att uppgifter om en enskilds funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden som utgångspunkt kommer att omfattas av 
sekretess, då bestämmelserna är utformade som att det råder en 
presumtion för sekretess. Det finns därför inte anledning att föreslå 
några ytterligare bestämmelser för att skydda sådana personliga 
uppgifter.  

13.2.3 Sekretess för uppgifter om personliga förhållanden 
hos Universitets- och högskolerådet m.fl. 

Bedömning: Bestämmelserna i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekre-
tesslagen om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden är tillämpliga vid anordnande och genomförande av 
medborgarskapsprovet. Några nya bestämmelser behövs därför 
inte.  

 
I samband med en begäran om anpassning av medborgarskapsprovet 
kan uppgifter om t.ex. hälsotillstånd eller andra uppgifter av person-
lig natur komma att ges in till UHR samt genomförande universitet 
och högskolor.  

Enligt 21 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som rör en 
enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, miss-
bruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande 
uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Av 
bestämmelsens andra stycke framgår att sekretessen inte gäller för 
uppgift som tas in i ett beslut.  
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Bestämmelsen är tillämplig oavsett i vilket myndighetssamman-
hang som uppgifterna i fråga förekommer. Sekretessen gäller med 
ett kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär att det råder en 
presumtion för offentlighet. Skrivningen ”att det måste antas att ett 
utlämnande av en uppgift kommer att leda till betydande men” inne-
bär att det föreligger en särskilt stark offentlighetspresumtion (jfr 
prop. 2005/06:161 s. 34 och 153) Exempel på uppgifter som kan om-
fattas av bestämmelsen är uppgifter om könsbyten, transsexualitet, 
HIV eller psykiska sjukdomar i vissa fall. Även mindre känsliga upp-
gifter än de som nämnts kan komma att sekretessbeläggas med stöd 
av bestämmelsen beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.  

Även om det föreligger en stark presumtion för offentlighet en-
ligt bestämmelsen finns det enligt utredningens uppfattning inte 
anledning att föreslå ytterligare bestämmelser för att skydda person-
liga uppgifter som t.ex. förekommer i en begäran om anpassning (jfr 
23 kap. 5 § OSL). 
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14 Överklagande och omprövning 

I detta kapitel redogörs för möjligheterna för överklagande och om-
prövning kopplade till kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap samt disciplinärenden.  

14.1 Ej medgiven anpassning av medborgarskapsprovet 

Bedömning: Den ordning som finns för elever på grund- och 
gymnasieskolenivå och för universitet respektive högskola när 
det gäller överprövning av ej medgiven anpassning ska gälla också 
i fråga om ej medgiven anpassning av medborgarskapsprovet. 

 
I kapitel 12 föreslås att det i den nya förordningen om medborgar-
skapsprov i svenska och samhällskunskap ska införas en möjlighet att 
ansöka om anpassning av medborgarskapsprovet för den som på 
grund av en funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden 
kan visa att denne har behov av sådan anpassning. I avsnitt 11.4 före-
slås att det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som ska till-
delas det övergripande och samordnande ansvaret för medborgar-
skapsprovet och i avsnitt 12.6 föreslås att en ansökan om anpassning 
ska ges in till UHR i samband med att avgiften för medborgarskaps-
provet betalas. 

Även om utredningens förslag innebär att UHR också får 
ansvaret för att det finns ett fungerande system med möjlighet att 
begära och beviljas olika typer av anpassning, bedömer utredningen 
att den faktiska hanteringen av detta kan uppdras åt de universitet 
och högskolor som genomför provet. Beslut att inte bevilja begärd 
anpassning kommer således att fattas av de universitet och högskolor 
som genomför medborgarskapsprovet (jfr förslag i avsnitt 12.6). 
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Som framgår av kapitel 12 förekommer möjligheten att ansöka 
om och eventuellt beviljas anpassning i olika skolformer och i olika 
provsituationer. I vissa fall fattas ett beslut. I fråga om högskole-
provet är det t.ex. det universitet eller den högskola som genomför 
provet, eller UHR i det fall högskoleprovet genomförs av UHR, 
som meddelar beslut om anpassning.1 I andra fall tycks det dock inte 
fattas några formella beslut utan snarare vara fråga om faktiskt 
handlande från en enskild lärare2 eller examinator.3 Oavsett om det 
fattas ett formellt beslut eller inte tycks, med undantag för vad som 
gäller för körkortsprovet,4 möjligheterna att få ett avslag på en ansökan 
om anpassning överprövat enligt skollagen (2010:800) eller högskole-
lagen (1992:1434) eller någon av de relevanta förordningarna (t.ex. 
skolförordningen [2011:185] eller högskoleförordningen [1993:100]) 
vara begränsade.  

Gällande beslut om avslag på en ansökan om anpassning av 
universitet eller högskola finns det emellertid en möjlighet till pröv-
ning enligt uttryckliga bestämmelser i diskrimineringslagen (se 4 kap. 
18 § första stycket 2 jämförd med 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen 
[2008:567]).  

Motsvarande uttryckliga bestämmelser finns inte för beslut på 
grundskolenivå. Det finns dock exempel på fall som ändå prövats 
med diskrimineringslagen som grund. I dessa fall har skadestånds-
anspråk riktats mot staten respektive mot skolkommuner baserat på 
att beslut om nekad anpassning vid nationella prov i årskurs 3 respek-
tive årskurs 6, varit diskriminerande enligt dels Europakonventionen, 
dels enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen. Justitiekanslern har i 
åtminstone fyra fall avslagit en sådan begäran om skadestånd mot 
staten. Vidare har skadeståndstalan mot skolkommuner väckts i 
åtminstone tre fall. Samtliga har överprövats i alla instanser upp till 
Högsta domstolen utan att den klagande har fått skadestånd.5  

 
1 UHRFS 2015:3. Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet. Stockholm: 
Universitets- och högskolerådet. 
2 Statens skolverk (2020). Information om särskilt stöd, anpassning och åtgärdsprogram. 
www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-
och-atgardsprogram-i-skolan [2020-10-26]. 
3 Universitetskanslersämbetet (2020). Rättssäker examination – en vägledning, 4 uppl. 
file://regeringskansliet.se/Userdata/MAM0418A/Desktop/Vagledning-2020-01-16-
rattssaker-examination.pdf [2020-10-26]. 
 Se 3 kap. 4–6 och 10–12 §§ TSFS 2012:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om förarprov, gemensamma bestämmelser. Norrköping: Transport¬styrelsen och 
www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov [2020-10-26].  
5 Se Statens skolverk (2020). Information om anpassning vid nationella prov. 
www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/anpassa-nationella-prov [2020-10-26]. 

file://///regeringskansliet.se/Userdata/MAM0418A/Desktop/Vagledning-2020-01-16-rattssaker-examination.pdf
file://///regeringskansliet.se/Userdata/MAM0418A/Desktop/Vagledning-2020-01-16-rattssaker-examination.pdf
http://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov
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Utredningen anser inte att det har framkommit skäl att införa 
någon annan ordning gällande avslag på ansökan om ett anpassat 
medborgarskapsprov än den redan gällande. Några särskilda bestäm-
melser om möjligheten att överklaga beslut om anpassning föreslås 
därför inte.  

14.2 Överklagande av beslut om utestängning 

Förslag: Ett beslut om utestängning från deltagande i med-
borgarskapsprovet enligt förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap ska kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammar-
rätten.  

 
Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid prov i svenska eller samhällskunskap ska enligt 
10 § i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och 
samhällskunskap kunna utestängas från deltagande i provet under en 
period av två år från tidpunkten för försöket (se avsnitt 12.4). Beslutet 
föreslås fattas av UHR. Ett sådant beslut bör enligt utredningens 
uppfattning kunna överklagas.  

Ärenden om medborgarskap överklagas till migrationsdomstol. 
Med hänsyn till vad som ska prövas finns det inte anledning att ett 
överklagande om utestängning ska prövas av migrationsdomstol. 
Det föreslås i stället att ett sådant beslut, likt andra beslut om ute-
stängning, prövas i allmän förvaltningsdomstol, dvs. i första instans 
av en förvaltningsrätt. En bestämmelse med den innebörden föreslås 
därför tas in i den föreslagna förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap. Prövningstillstånd föreslås också 
krävas vid överklagande till kammarrätten.   
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14.3 Överklagande av beslut om att inte få 
något resultat på medborgarskapsprovet 

Förslag: Ett beslut enligt förordningen om medborgarskapsprov 
i svenska och samhällskunskap om att inte erhålla något resultat 
på medborgarskapsprovet ska kunna överklagas till allmän för-
valtningsdomstol. 

Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammar-
rätten.  

 
I 11 § i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och 
samhällskunskap föreslås att en provdeltagare som inte följer 
bestämmelserna i 8, 9 eller 10 § eller de anvisningar som ges i sam-
band med genomförandet av provet, ska kunna bli utan provresultat 
på medborgarskapsprovet (se avsnitt 12.4).  

Bestämmelsen i 8 § medborgarskapsprovförordningen reglerar 
hur provdeltagarna ska styrka sin identitet vid genomförandet av 
provet. Enligt 9 § ska provdeltagaren vara skyldig att skriftligen för-
säkra på heder och samvete att han eller hon kommer att lämna svar 
utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid 
provet. I 10 § föreslås att den som genom användning av otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov i svenska eller 
samhällskunskap ska kunna utestängas från deltagande i provet under 
en period av två år från tidpunkten för försöket (se avsnitt 12.4 och 
jfr 14.2).  

Ett beslut om att en provdeltagare inte får ett provresultat före-
slås fattas av UHR. Utredningen anser att, på samma sätt som ett 
beslut om utestängning, ska även ett beslut enligt 11 § vara möjligt 
att överklaga till allmän förvaltningsdomstol. En bestämmelse med 
den innebörden föreslås därför föras in i den nya förordningen om 
medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Prövningstill-
stånd föreslås också krävas vid överklagande till kammarrätten. 
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14.4 Överklagande och omprövning av underkänt 
resultat på ett medborgarskapsprov 

Förslag: Ett beslut om underkänt resultat på ett prov i svenska 
eller samhällskunskap för svenskt medborgarskap ska inte kunna 
överklagas.  

 
Bedömning:  Ett beslut om underkänt resultat på ett prov i svenska 
eller samhällskunskap för svenskt medborgarskap kan rättas och 
omprövas med stöd av förvaltningslagen.  

 
I kapitel 7 föreslås att provdelen i samhällskunskap ska göras på 
svenska på en språklig nivå för läsförståelse som motsvarar GERS-
nivå B1 och vara på en grundläggande nivå. Det föreslås vidare att 
provdelen i samhällskunskap ska bygga på flervalsfrågor och genom-
föras respektive rättas digitalt. När det gäller delprovet i svenska 
föreslås såväl läs- och hörförståelse som skriftlig och muntlig färdig-
het testas, men på olika nivåer. För läs- och hörförståelse ska det 
krävas en nivå motsvarande GERS-nivå B1 medan det för skriftlig 
och muntlig färdighet ska krävas en nivå motsvarande GERS-
nivå A2. Det föreslås att provdelen i svenska som testar läs- och hör-
förståelse ska bygga på flervalsfrågor och genomföras respektive 
rättas digitalt. Även den skriftliga färdigheten i svenska kan testas 
digitalt men bedöms behöva rättas manuellt och individuellt. Test av 
den muntliga färdigheten föreslås genomföras genom inläsning på 
ljudfil som får bedömas och värderas individuellt.  

Som framgår av avsnitt 11.4 föreslås UHR tilldelas såväl det över-
gripande och samordnande ansvaret för medborgarskapsprovet som 
ansvaret för att fatta beslut om medborgarskapsprovets resultat. Det 
framgår emellertid att Statens skolverk (Skolverket) ska ansvara för 
att ta fram och kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet. Där 
framgår dock att Skolverket inte förväntas konstruera medborgar-
skapsprovet, utan kan antas, på motsvarande sätt som sker i dag, upp-
dra detta till något universitet eller högskola. Vidare förutses 
Skolverket ta fram bedömningskriterier och rättningsinstruktioner i 
samråd med de som konstruerar provet. Skolverket ska också ansvara 
för att rättning sker.  
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Vid digital rättning blir provsvaren inte föremål för en persons 
bedömning av kunskaperna eftersom det dels endast kommer att 
finnas ett rätt svarsalternativ för varje fråga, dels är ett datasystem 
som kommer att kontrollera svaren mot ett facit och därefter 
producera färdiga provresultat. Något större utrymme för bedöm-
ning av kunskaperna i samhällskunskap respektive svenska vad gäller 
läs- och hörförståelse blir det således inte fråga om. De delar av 
provet i svenska som avser att testa den skriftliga respektive munt-
liga färdigheten bedöms däremot behöva rättas individuellt och med-
för därför ett väsentligt större inslag av bedömning. Även denna 
rättning ansvarar Skolverket för, även om den förutsätts ske hos det 
universitet eller den högskola som utvecklat provet. Resultaten 
skickas därefter till UHR som enligt avsnitt 12.4 föreslås få ansvar 
för att besluta om resultatet på medborgarskapsprovet. Den fråga 
som uppkommer då är om den som inte uppnått godkänt prov-
resultat ska ha möjlighet att få UHR:s beslut om resultatet om- eller 
överprövat. 

Inledningsvis kan det konstateras att provresultat och ämnes- 
eller kursbetyg inom skolväsendet inte kan överklagas (jfr 28 kap. 
18 § skollagen). Däremot kan ett betyg som blivit felaktigt på grund 
av skrivfel och liknande förbiseende rättas, på samma sätt som att 
ändring av uppenbart oriktiga betyg också kan ske (3 kap. 19 och 
20 §§ skollagen). Bestämmelserna om ändring på grund av att ett 
beslut är uppenbart oriktigt förutsätter att det tillkommit nya 
omständigheter eller att det finns någon annan anledning till ändring 
och att ändring kan ske snabbt och enkelt. Bestämmelserna grundar 
sig på 26 och 27 §§ i gamla förvaltningslagen (1986:223), vilka i 
huvudsak motsvarar 36 och 38 §§ första styckena nya förvaltnings-
lagen (2017:900).6 Bestämmelserna om rättelse på grund av skrivfel 
eller förbiseende infördes i skollagen för att rättelse skulle kunna ske 
oavsett utbildningsform och oavsett om huvudmannen för skolan 
var en kommun, landsting, stat eller enskild (prop. 2009/10:165 
s. 300). Ändring på grund av att beslutet är uppenbart oriktigt kan 
omfatta t.ex. den omständigheten att beslutet grundas på en felaktig 
bedömning.  

På universitets- och högskoleområdet finns inte heller möjlighet 
att överklaga t.ex. provresultat eller betygsbeslut (jfr 12 kap. hög-
skoleförordningen [1993:100]). Däremot finns möjlighet att med stöd 

 
6 Prop. 2009/10:165, s. 300 och prop. 2017/18:180 s. 327 f. och 329 f. 
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av bestämmelserna i 36–38 §§ förvaltningslagen få ett betygbeslut 
ändrat genom s.k. omprövning (jfr 6 kap. 23 § högskoleförordningen). 
När det gäller högskoleprov finns exempel från praxis på att åter-
tagande av resultat på högskoleprov på grund av misstänkt fusk 
kunnat överklagas med stöd av förvaltningslagen.7 Någon uttrycklig 
bestämmelse som ger rätt till överklagande i den situationen finns 
inte utan rätten att överklaga i det aktuella exemplet vilar på en argu-
mentation om att beslutet om återtagande ansetts påverka prov-
deltagaren på ett inte obetydligt sätt och att det gått denne emot, 
vilket enligt förvaltningslagen medför att det finns en rätt att få en 
fråga överprövad.  

Även om effekten av ett underkänt resultat på medborgarskaps-
provet visserligen kan anses påverka en provdeltagare på ett inte 
obetydligt sätt anser utredningen att ett underkänt provresultat inte 
ska gå att överklaga. Detta föreslås regleras på så sätt att det i 18 § i 
den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska och sam-
hällskunskap föreskrivs att andra beslut än de i paragrafen upp-
räknade och i avsnitt 14.2 och 14.3 föreslagna besluten inte får 
överklagas.  

Med beaktande av vad som ovan angivits gäller provresultat och 
betyg inom skola, universitet och högskola och för andra kunskaps-
prov anser utredningen att det bör vara möjligt att begära att ett 
provresultat ändras eller omprövas om det visar sig ha förekommit 
skrivfel, räknefel eller om det blivit fel av något annat uppenbart 
förbiseende i enlighet med 36 § förvaltningslagen. Ändring ska även 
kunna ske med stöd av såväl 37 som 38 § förvaltningslagen. I 37 § för-
valtningslagen regleras under vilka förutsättningar som en myndig-
het har en befogenhet att ändra ett beslut som den själv har fattat. 
En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första 
instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har 
tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det 
krävs inte att nya omständigheter har tillkommit som i det enskilda 
fallet motiverar ett nytt ställningstagande men det kan mycket väl 
vara nya omständigheter som leder till att myndigheten vill ändra ett 
beslut.8 I fråga om 38 § förvaltningslagen ska ändring ske om t.ex. 
ett provresultat är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende 
på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon 

 
7 Kammarrättens i Stockholm beslut den 10 januari 2019 i mål nr 4546-18. 
8 Prop. 2016/17:180 s. 328. 
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annan anledning, och resultatet kan ändras snabbt och enkelt och 
utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Detta innebär att 
en eventuell felbedömning av en individs kunskapsförmåga i en eller 
flera delar av prov i svenska eller samhällskunskap för svenskt med-
borgarskap ska kunna rättas till med stöd av 38 § förvaltningslagen. 
Eftersom det är UHR som kommer att ha fattat beslut om prov-
resultatet och UHR är en myndighet, gäller bestämmelserna i 36–38 §§ 
förvaltningslagen utan att det krävs någon särskild bestämmelse om det.  

14.5 Överklagande av avslag på ansökan eller 
anmälan om svenskt medborgarskap på grund 
av att kravet på kunskaper inte är uppfyllt 

Bedömning: Ett avslag på en ansökan eller anmälan om svenskt 
medborgarskap på grund av att kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap inte är uppfyllt ska kunna överklagas enligt 
befintliga bestämmelser i lagen om svenskt medborgarskap. 

 
I kapitel 10 redogörs för handläggning av kravet på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap och i kapitel 9 redogörs för möjlig-
heterna att få dispens från kravet. För den som ansöker om dispens 
från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap, men inte 
anses ha särskilda skäl för dispens från kravet kommer handlägg-
ningen att resultera i ett avslag på ansökan eller anmälan om svenskt 
medborgarskap. Ett avslag på en ansökan eller anmälan om svenskt 
medborgarskap kan i dag överklagas till en migrationsdomstol. Skäl 
för att ändra ordningen för överklagande med anledning av utred-
ningens förslag finns inte. Migrationsverkets eller länsstyrelsens 
beslut om avslag på en ansökan eller ej medgiven anmälan om 
svenskt medborgarskap ska således kunna överklagas på samma sätt 
och ordning som gäller i dag.  

Detta innebär enligt 26 § medborgarskapslagen att det är migra-
tionsdomstolen som ska pröva ett överklagande. Enligt 16 kap. 1 § 
utlänningslagen och 6 § förordningen (1977:937) om allmänna för-
valtningsdomstolars behörighet m.m. utgörs Migrationsdomstolarna 
av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, För-
valtningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. Av 6 § 2 
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samma förordning framgår vidare att Förvaltningsrätten i Malmö i sin 
egenskap av migrationsdomstol har bl.a. Östergötlands län som sitt 
domsområde. Eftersom Migrationsverkets medborgarskapsenhet 
ligger i Norrköping kommer Migrationsverkets beslut följaktligen 
överprövas av Förvaltningsrätten i Malmö. Migrationsöverdom-
stol är Kammarrätten i Stockholm.
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15 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

15.1 Ikraftträdandedatum 

Förslag: Den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap och de föreslagna ändringarna i lagen om 
svenskt medborgarskap, högskoleförordningen och förord-
ningarna med instruktion för Universitets- och högskolerådet 
respektive Statens skolverk ska träda i kraft den 1 januari 2025. 

 
I detta betänkande föreslås att det ska införas ett krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Kravet 
innebär att den som vill förvärva medborgarskap måste kunna visa 
att han eller hon har de efterfrågade kunskaperna antingen genom 
godkänt resultat på ett för ändamålet särskilt framtaget prov (med-
borgarskapsprovet), eller på något av de andra sätt som godtas som 
bevis på kunskaper t.ex. godkänt betyg i svenska och samhälls-
kunskap från grundskolans årskurs 9. Medborgarskapsprovet som 
föreslås bestå av två delar (svenska och samhällskunskap) ska vara 
digitalt och ska tas fram särskilt för det föreslagna nya kunskaps-
kravet i medborgarskapslagen. För att kunna lämna förslag på ett 
ikraftträdandedatum behöver vissa överväganden göras.  

Arbetet med att förbereda och organisera för införandet av ett 
digitalt medborgarskapsprov består av många steg, inte minst efter-
som det är fråga om att skapa ett helt nytt prov och provsystem där 
det inte finns några erfarenheter från tidigare arbetsinsatser att luta 
sig emot. De olika stegen har kopplingar till varandra.  

I kapitel 11 lämnas förslag på ansvarsfördelning. Universitets- och 
högskolerådet (UHR) föreslås ha det övergripande och samordnande 
ansvaret för medborgarskapsprovet, medan Statens skolverk (Skol-
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verket) ska ansvara för att ta fram provet och för rättningen. Ansvaret 
för själva genomförandet av provet föreslås åligga universitet och 
högskolor. De olika myndigheternas arbete ser olika ut, men har 
samband med varandra.  

När det gäller faktiskt arbete kan följande exempel ges. UHR 
behöver ansvara för att hålla samman planeringen av arbetet. Vidare 
är det UHR som ska ta hand om upphandling av utrustning samt 
provsystem. Myndigheten kommer också att behöva säkerställa att 
universitet och högskolor genomför provet med samma eller lik-
värdig utrustning, att de har samma regler och förhållningssätt till 
id-kontroll, hjälpmedel och fusk, att de har ett tekniskt kunnande 
och att de gör samma bedömningar av anpassningsbehov vid genom-
förandet av medborgarskapsprovet. Delar av detta arbete är prak-
tiskt, delar av det består av föreskriftsarbete. UHR behöver också ha 
rutiner för hur provresultat ska distribueras och rutiner för t.ex. 
beslut om utestängning från provet. Myndigheten föreslås också 
ansvara för ett administrativt system med en webbportal där prov-
deltagarna kan anmäla sig och betala för provet. På denna portal 
föreslås att det ska finnas information om hur provet genomförs, hur 
det ser ut och hur provdeltagarna kan förbereda sig för provet genom 
att öva på exempelfrågor, ett arbete som också behöver förberedas 
och har samband med bl.a. hur provet konstrueras och hur prov-
systemet utformas för att nämna några delar.  

Skolverket å sin sida behöver ta fram en kravspecifikation för 
provets innehåll, format, struktur och tidsåtgång, en specifikation 
som sedan läggs till grund för konstruktionen av provet. När det 
gäller själva konstruktionen av provet så framgår av kapitel 11 att 
utredningen utgår ifrån att ett eller flera lärosäten ska ges i uppdrag 
att konstruera medborgarskapsprovet och att detta ska ske parallellt 
med att det tas fram en bok att basera provet på. Ett arbete som 
består av flera olika delar och som avslutas med att frågor sätts sam-
man till en provbank varefter tester av provsystemet sker. Skolverket 
ska också ansvara för rättningen och att rättningsinstruktioner och 
bedömningsanvisningar tas fram för de delar av provet som inte 
automaträttas. 

När det gäller de lokaler där provet ska genomföras kommer för-
beredelsearbetet hos universitet och högskolor bl.a. bestå i att hitta 
lokaler och säkerställa att de är anpassade och rätt utrustade för 
provets genomförande. Man måste t.ex. se till att det finns datorer 
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till alla provdeltagare och att dessa fungerar, att det finns uttag till 
alla datorer, liksom fungerande nätverk och wi-fi. Det behöver också 
finnas tillräckligt med provpersonal för genomförandet. Personalen 
behöver ha kompetens för att kunna hjälpa till om provdeltagarna 
stöter på tekniska problem under provets genomförande och de 
behöver kunna utföra id-kontroller och uppmärksamma försök till 
fusk.  

Det är som synes många olika delar som behöver komma på plats 
innan medborgarskapsprovet kan genomföras första gången. Av 
information som inhämtats från provkonstruktörer vid olika läro-
säten samt myndigheter som har egna erfarenheter av att ta fram och 
bygga ett digitalt system för kunskapsprov eller som har gjort för-
studier inför ett införande av ett digitalt provsystem framgår bl.a. 
följande.  

Skolverket arbetar med digitalisering av de nationella proven i 
grund- och gymnasieskolan sedan ett antal år tillbaka. Det faktiska 
riksdagsbeslutet fattades den 15 november 2017 men arbetet på-
börjades de facto några år dessförinnan.1 Sedan år 2018 pågår en 
försöksverksamhet i 100 skolor runt om i landet. Försöksverksam-
heten är kopplad till digitaliseringen av de nationella proven och den 
förväntas pågå till och med år 2021. Syftet är att underlätta in-
förandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvud-
sakliga hindren. Försöksverksamheten ska även bidra till att under-
lätta en möjlig övergång till extern bedömning, vilket innebär att en 
annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning 
av ett nationellt prov. Enligt den nuvarande preliminära tidplanen för 
projektet ska provsystemet tas i bruk år 2022 genom att samtliga 
skolor då ska ges möjlighet att kunna använda sig av ett antal s.k. 
betygsstödjande digitala bedömningsstöd. De första digitala natio-
nella proven kommer sedan enligt nuvarande preliminära tidplan att 
genomföras år 2023. De nationella proven har genomförts i pappers-
form sedan 1977, det finns således en upparbetad kunskap och 
erfarenhet av att ta fram och genomföra nationella prov. 

UHR genomförde i perioden februari 2018–juni 2019 en pilot-
studie för att utreda förutsättningarna för en digitalisering av hög-

 
1 Utbildningsutskottet (2017). Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala (2017/18:UbU5). 
Stockholm: Sveriges Riksdag, Utredningen om nationella prov (2016). Likvärdigt, rättssäkert 
och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet och prop. 2017/18:14. 

 



Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser SOU 2021:2 

348 

skoleprovet. Högskoleprovet är på samma sätt som det prov som 
föreslås i detta betänkande ett high-stake-exam med tusentals sam-
tidiga provdeltagare som i dag genomförs två gånger per år på 
cirka 120 orter/lokaler.2 Av myndighetens rapport Pilotstudie, Digi-
talisering av högskoleprovet framgår bl.a. att en digitalisering av 
högskoleprovet uppskattas ta mellan fyra år och nio månader till åtta 
och ett halvt år. I rapporten uttalas att en digitalisering av högskole-
provet är ett omfattande projekt som består av flera delar och att de 
behöver göras i viss ordning. Av figurerna 15.1 och 15.2 nedan fram-
går hur en grov tidplan för det projektet ser ut och hur provsystemet 
är tänkt att interagera med olika aktörer. I sammanhanget bör 
noteras att högskoleprovet till skillnad från det prov som föreslås i 
detta betänkande redan finns i pappersformat. 

Figur 15.1 Grov tidplan för implementering av ett digitalt högskoleprov 

 
Källa: Universitets- och högskolerådet.3 

Figur 15.2 Överblick över interaktion mellan digitalt provsystem 
och inblandade aktörer 

Källa: Universitets- och högskolerådet.4 

 
2 Att ett prov är s.k. high-stake innebär att det har stor betydelse för framtiden vilket i sin tur 
innebär att incitamentet för att fuska sig till ett godkänt resultat ökar. 
3 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet, 
dnr 2019/04134. 
4 Ibid. 
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Enligt uppgifter från provkonstruktörer vid Göteborgs respektive 
Stockholms universitet tar det cirka ett och ett halvt till två år att 
konstruera ett nationellt prov i dag. Om provet ska konstrueras från 
första början uppskattas det ta cirka tre år att ta fram ett prov.  

Mot bakgrund av vad som nu har sagts uppskattar utredningen 
att det sannolikt tar minst fem år innan medborgarskapsprovet och 
provsystemet kan tas i bruk. För att detta ska kunna ske tidigare 
krävs en gedigen planering, att så många delar av projektet som 
möjligt kan genomföras parallellt och att det finns väldigt gott om 
resurser. För det fall provet endast skulle bestå av en del, t.ex. endast 
svenska eller endast samhällskunskap, torde man också kunna vinna 
lite tid. Detsamma gäller sannolikt också om man från provdelen i 
svenska tar bort test av skriftlig färdighet och/eller muntlig färdighet 
då dessa delar bedöms ställa mycket höga krav på att ett gediget 
underlag för hur rättningen av dessa moment ska ske. Det måste 
också säkerställas att rättningen blir så rättvis, rättssäker och lik-
värdig som möjligt, vilket bedöms ta mycket tid i anspråk.  

Utifrån vad som nu sagts föreslår utredningen att förslagen i detta 
betänkande, inklusive föreslagna ändringar i instruktionerna för 
UHR och Skolverket, ska träda i kraft den 1 januari 2025 och att det 
första provet ska kunna genomföras från och med detta datum. För 
att arbetet med provet och provsystemet ska kunna komma igång så 
snabbt som möjligt är det viktigt att förslaget läggs fram och 
behandlas av riksdagen så snart som möjligt. Även om det inte är 
önskvärt att ett ikraftträdande dröjer så länge, finns det dock en 
fördel med detta, nämligen att de personer som i dag har någon form 
av uppehållstillstånd i mycket god tid informeras om att det från och 
med år 2025 kommer att ställas krav på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap för att bli svensk medborgare och på vilket sätt 
kunskapskravet ska uppfyllas.  
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15.2 Övergångsbestämmelser 

Förslag: Ärenden som har kommit in till Migrationsverket eller 
länsstyrelsen före den 1 januari 2025 ska handläggas enligt äldre 
föreskrifter i lagen om svenskt medborgarskap.  

Äldre föreskrifter ska gälla för överklagande av  
a) beslut som har meddelats före den 1 januari 2025, eller 
b) beslut i sådana ärenden som har handlagts enligt äldre före-

skrifter. 

 
Den som ansöker om eller ger in en anmälan om svenskt medborgar-
skap kommer att behöva ge in underlag till styrkande av att kravet 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgar-
skap är uppfyllt. De ansökningar och anmälningar som ges in innan 
kravet träder i kraft kommer dock inte att innehålla något sådant 
underlag. Enligt utredningens uppfattning är det inte lämpligt att 
Migrationsverket och länsstyrelserna ska begära in kompletterande 
underlag för att den enskilde ska styrka sina kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för de ansökningar och anmälningar som kommit 
in före det föreslagna ikraftträdandet den 1 januari 2025. Det mest 
effektiva från handläggningsperspektiv är enligt utredningens upp-
fattning därför att undanta de ansökningar och anmälningar som 
kommit in före ikraftträdandet från kravet på kunskaper genom att en 
särskild övergångsbestämmelse av sådan innebörd införs.  

När det gäller mål och ärenden som överklagas till migrationsdom-
stolarna är det av samma skäl rimligt att de ärenden som föreslås 
omfattas av de äldre reglerna också ska prövas enligt de bestämmel-
serna om de överklagas till domstol. Detta innebär att såväl beslut som 
har meddelats före den 1 januari 2025 som beslut som har fattats efter 
ikraftträdandet men där ansökan eller anmälan kom in till myndig-
heten före den 1 januari 2025 ska prövas enligt äldre föreskrifter vid 
överklagande till domstol. Utredningen föreslår därför en sådan över-
gångsbestämmelse. 
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16 Konsekvensanalys 

I 14 § kommittéförordningen (1998:1474) anges att om kommittéer 
presenterar förslag, som påverkar kostnaderna eller intäkterna för 
staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, ska en beräk-
ning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen 
innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska dessa redo-
visas. I de fall beräkningarna visar att förslagen leder till kostnads-
ökningar eller intäktsminskningar för staten, kommuner eller regio-
ner ska kommittén föreslå en finansiering.  

I 15 § kommittéförordningen anges att om förslagen har bety-
delse för den kommunala självstyrelsen, ska konsekvenserna i det av-
seendet anges. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brotts-
ligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och 
offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till 
större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för 
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 

I förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning finns kompletterande anvisningar. I 6 § nämnda förordning 
anges att betänkandet ska innehålla en beskrivning av vilka alterna-
tiva lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka kostnads-
mässiga och andra skillnader som finns mellan de olika alternativen. 

De förslag som presenteras i detta betänkande bedöms få olika 
konsekvenser. Förslaget bedöms t.ex. få ekonomiska konsekvenser 
för staten. Dessa redovisas därför i det inledande avsnittet. Efter det 
redogörs för de ekonomiska konsekvenserna som bedöms kunna 
uppstå för kommuner, regioner och länsstyrelser, företag, enskilda 
och för den kommunala självstyrelsen. Därefter görs en bedömning 
av de konsekvenser utredningens förslag bedöms få för domstolar. 
Sedan följer en redogörelse för övriga konsekvenser. I detta avsnitt 
ingår en bedömning av den betydelse förslagen kan förväntas få för 
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jämställdheten mellan kvinnor och män och för integration. Därefter 
behandlas konsekvenserna för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar 
av landet och eventuella konsekvenser ur klimat och miljöperspek-
tiv. Härefter behandlas andra än ekonomiska konsekvenser för kom-
muner och regioner, konsekvenser för den regionala tillväxt och kon-
ventionsåtaganden. Avslutningsvis lämnas förslag till finansiering av 
de förslag som utredningen presenterat. 

16.1 Ekonomiska konsekvenser för staten 

16.1.1 Utgångspunkter  

I kapitel 6 presenteras förslaget att införa ett krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. 
Kravet föreslås kunna uppfyllas antingen genom ett godkänt resultat 
på medborgarskapsprov eller på annat sätt. I kapitel 7 presenteras för-
slaget om införandet av ett medborgarskapsprov och i kapitel 8 redo-
görs för alla de andra sätt som kunskap också kan visas på. Av kapitel 9 
framgår att det ska finnas möjligheter till dispens från kravet på kun-
skaper och i kapitel 10 redogörs för handläggningen av kravet på kun-
skaper. I kapitel 11 presenteras ett förslag på hur ansvaret för det före-
slagna medborgarskapsprovet ska fördelas mellan olika myndigheter 
och i kapitel 12 redogörs för hur medborgarskapsprovet föreslås 
genomföras.  

Att utredningens förslag kommer att få konsekvenser i form av 
kostnader för staten är givet. Frågan är bara hur dessa kostnader lämp-
ligast bör beräknas. Av utredningens förslag framgår att vissa kost-
nader kommer att uppstå som en del i handläggningen av det nya 
kravet eller på grund av den till kravet kopplade möjligheten att an-
söka om dispens. Den största kostnaden är dock förknippad med det 
föreslagna systemet för medborgarskapsprov. I den delen innebär 
utredningens förslag inrättandet av ett nytt system som på många 
sätt har likheter med andra provsystem. Ett sätt att beräkna de kost-
nader införandet av ett medborgarskapsprov skulle medföra skulle 
därför kunna vara att jämföra med något annat provsystem, såsom 
högskoleprovet, nationellt behörighetsprov till högskolan, nationella 
prov i svenska och samhällskunskap eller kunskapsprov för körkort.  
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Svårigheten i att jämföra siffror i ett provsystem med ett annat är 
att det i varje system finns en mängd faktorer som är specifika för 
det systemet och som får avgörande betydelse för de beräknade kost-
naderna. Utredningen har kommit fram till att en sådan jämförelse 
därför inte är ändamålsenlig. Eftersom det är mycket svårt att upp-
skatta vilka kostnader utredningens förslag skulle innebära har utred-
ningen i stället försökt identifiera de uppgifter som det nya kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap föreslås medföra. I den 
mån de identifierade uppgifterna kan jämföras med uppgifter utförda 
i andra provsystem finns det en grund för jämförelser också vad 
gäller kostnader. I många fall finns det dock inget att jämföra med. 
I dessa fall har utredningen gjort kostnadsuppskattningar baserade 
på uppgifter som utredningen inhämtat. Trots att beräkningarna lik-
som siffrorna i tabellerna nedan kan framstå som exakta är det viktigt 
att framhålla att de kostnader som tas upp är uppskattningar. 

Som utgångspunkt för att kunna identifiera de olika uppgifter som 
införandet av det nya kravet medför anser utredningen att det mest 
överskådliga är att utgå ifrån de uppgifter som olika myndigheter 
föreslås få. För Migrationsverkets del innebär förslagen att myndig-
heten får ansvar för att i sin handläggning av medborgarskapsären-
den pröva om den sökande omfattas av det nya kravet, och om så är 
fallet, om sökanden uppfyller kunskapskravet eller på grund av sär-
skilda skäl ska få dispens från att visa detta. Migrationsverkets nya 
uppgifter framgår främst av kapitlen 9 och 10. Statens skolverk (Skol-
verket), Universitets- och högskolerådet (UHR) samt universitet 
och högskolor föreslås få olika uppgifter med anledning av införan-
det av medborgarskapsprovet. Uppgifterna framgår av kapitlen 11 
och 12. Konsekvenserna för de olika myndigheterna och de kostna-
der som är kopplade till de uppgifter som de föreslås få presenteras 
nedan myndighet för myndighet.  

I det första avsnittet redogörs för de kostnader som Migrations-
verket uppskattas få med anledning av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Där-
efter redogörs för de kostnader som utredningen uppskattar att för-
slaget om införande av ett medborgarskapsprov innebär för Skol-
verket, UHR och högskolorna. De totala kostnaderna med anled-
ning av förslaget om att införa ett medborgarskapsprov samman-
fattas därefter i ett avsnitt innan de totala kostnaderna för staten för 
utredningens förslag i sin helhet presenteras i ett annat avsnitt. 



Konsekvensanalys SOU 2021:2 

354 

16.1.2 Migrationsverket 

Förslag: Migrationsverkets handläggning av kravet på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap i anmälnings- och ansöknings-
ärenden inklusive bedömningen av om särskilda skäl för dispens 
föreligger uppskattas kosta cirka 6 miljoner kronor per år och 
föreslås finansieras genom anslag.  

 
Bedömning: Migrationsverkets arbete med att uppdatera ansök-
ningsformulären för förvärv av medborgarskap och hemsidan, 
utbilda personal om det nya kravet och utforma riktlinjer för 
handläggningen bedöms rymmas inom ram. 

 
För Migrationsverkets del innebär införandet av ett krav på kun-
skaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap att myn-
digheten vid handläggningen av en ansökan eller anmälan om med-
borgarskap ska kontrollera om den sökande omfattas av kravet, pröva 
om kravet är uppfyllt och, om så inte är fallet, bedöma om det finns 
särskilda skäl för att medge dispens från det. Att verifiera att kravet 
är uppfyllt genom att granska t.ex. intyg över godkänt resultat på 
medborgarskapsprovet, godkänt betyg i sfi kurs D eller godkänt be-
tyg i samhällskunskap från grundskolans årskurs 9, för att nämna 
några av de sätt som en individ kan använda för att visa kunskaper 
på, kommer sannolikt inte öka handläggningstiden för respektive 
medborgarskapsärende nämnvärt. En uttömmande förteckning över 
vilka betyg och intyg som ska kunna användas för att visa kunskaper 
föreslås tas in i två nya bestämmelser: 13 b och 13 c §§ medborgar-
skapslagen. Kostnaden för varje medborgarskapsansökan eller an-
mälan bedöms därför inte öka särskilt mycket.  

Att bedöma om det föreligger särskilda skäl för att medge dispens 
från kravet på kunskaper kommer att innefatta granskning och 
analys av t.ex. läkarintyg eller dylikt, vilket kan kräva en större arbets-
insats och förlänga handläggningstiden för de ärendena. Ju högre 
kunskapskrav som ställs, desto fler dispensärenden får man räkna 
med. Utredningens förslag på språkkrav ligger på en nivå som mot-
svarar många andra länders i Europa och bedömningen är att antalet 
dispensärenden inte blir så många totalt sett. Utredningen uppskat-
tar därför den sammantagna ökade kostnaden för att granska att 
kravet på kunskaper är uppfyllt och att bedöma om dispens före-
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ligger till cirka 6 miljoner kronor per år. Utredningen grundar sin 
uppskattning på att antalet medborgarskapsärenden är 60 000 (se 
avsnitt 16.1.4 nedan) och att handläggningskostnaden per ärende 
ökar med cirka 125 kronor per ärende. En tredjedel av dessa ärenden 
uppskattas dock inte omfattas av något krav, huvudsakligen på grund 
av att de faller utanför åldersspannet för kravet (jfr avsnitt 16.1.4 
nedan). Vidare uppskattas antalet dispensärenden till maximalt 
500 stycken per år och kostnaden för handläggningen av dispens till 
ungefär 1 500 kronor per ärende. De ökade kostnaderna bör finan-
sieras genom att myndigheten erhåller extra medel för detta.  

En alternativ finansiering skulle kunna vara att höja avgiften för 
ansökan eller anmälan om förvärv av medborgarskap. Detta skulle 
dock, tillsammans med de tillkommande avgifterna för att avlägga 
själva medborgarskapsprovet, kunna innebära att personer med sämre 
ekonomiska förutsättningar låter bli att ansöka om svenskt med-
borgarskap, vilket kan innebära ett ökat utanförskap och en ökad 
segregation i samhället.  

Utöver vad som nu sagts innebär förslagen i detta betänkande att 
Migrationsverkets hemsida behöver uppdateras med information 
om det nya kravet och vilka handlingar som kan användas som bevis 
på att man har de efterfrågade kunskaperna. Hemsidan bör rimligen 
också innehålla en länk till den sida om medborgarskapsprovet som 
UHR föreslås ansvara för (se avsnitt 16.1.4). Det nya kravet kom-
mer även innebära att ansöknings- och anmälningsformulär behöver 
uppdateras. Vidare behöver Migrationsverkets personal utbildas om 
det nya kravet och riktlinjer för handläggningen utformas. Kostna-
derna för webbsida, uppdatering och utbildning uppstår 
huvudsakligen i samband med införandet av kravet. De uppskattas 
till drygt 500 000 kronor och bedöms kunna hanteras inom ram.  

16.1.3 Skolverket  

Förslag: Skolverkets nya arbetsuppgifter kopplade till medbor-
garskapsprovet uppskattas innebära cirka 122 miljoner kronor i 
ökade kostnader för myndigheten under perioden 2021–2028. 
Skolverket föreslås få ytterligare anslag för de ökade kostnaderna.  
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I kapitel 11 föreslår utredningen att Skolverket ska tilldelas ansvaret 
för att ta fram den bok som provdelen i samhällskunskap ska bygga 
på. Skolverket föreslås också få ansvaret för att ta fram och konti-
nuerligt utveckla medborgarskapsprovet liksom ansvaret för att ta 
fram och utveckla bedömningskriterier och instruktioner för rätt-
ning av de skriftliga och muntliga färdigheterna i svenska samt att 
ansvara för rättningen. Skolverket förväntas inte göra allt detta i egen 
regi utan kan antas i alla eller vissa delar uppdra uppgifter åt t.ex. 
universitet och högskolor. 

Utifrån de erfarenheter som finns från utvecklingen av liknande 
prov inom andra områden går det att förutse vissa av de moment 
som är av särskild betydelse för att proven ska få den validitet, relia-
bilitet och grund för rättvis bedömning som eftersträvas. Det går 
även att utifrån dessa erfarenheter förutse vissa kostnader.  

Kostnaderna för att utveckla andra liknande prov har varierat be-
roende på provens omfattning. De uppgifter som utredningen in-
hämtat om kostnader varierar också beroende på vad kostnaderna 
avser. I vissa fall har utredningen fått uppgifter om initiala utveck-
lingskostnader. I andra fall är det kostnader för omläggning av ett 
manuellt system till ett digitalt system och i ytterligare andra fall 
avser kostnaden i stället återkommande utveckling av nya frågor. 
Som exempel så har de initiala utvecklingskostnaderna för de natio-
nella behörighetsprov till högskolan som UHR har fått i uppgift att 
ta fram enligt uppgift uppskattats uppgå till cirka 17 miljoner kro-
nor. Vad som avses med initiala utvecklingskostnader är dock inte 
helt klart. En annan kostnadsuppgift kommer från Trafikverket och 
avser deras kostnader för det digitala system för kunskapsprovet för 
körkort som de införde för ett par år sedan, vilka uppgick till 30 mil-
joner kronor. När det gäller årliga kostnader för utvecklandet av nya 
frågor finns det uppgifter om detta för de nationella proven och för 
högskoleprovet. Utveckling av nya frågor kan i allmänhet göras utan 
förstudier, analyser av syfte och målgrupp eller precisering av kon-
strukt.1 De årliga kostnaderna för detta är därför lägre än de initiala 
utvecklingskostnaderna. Enligt uppgift ska den årliga kostnaden för 
att utveckla nya frågor variera mellan 3 och 8 miljoner kronor bero-
ende på provens omfattning och komplexitet.  

 
1 Med konstrukt förstås, enligt uppgift från provkonstruktörer, ett underlag som innehåller 
en tydlig definition och specificering av de kunskaper och kompetenser som ett test är avsett 
att mäta. 
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Erfarenheterna från utvecklingen av andra provsystem visar att 
arbetet med att utveckla de två provdelarna i medborgarskapsprovet 
omfattar många moment. Förutsättningarna för arbetet med att ut-
veckla provet i svenska respektive samhällskunskap skiljer sig åt något. 
I båda fallen handlar det inledningsvis framför allt om att i en förstudie 
analysera provets syfte och målgrupp, samt hur övriga grundläggande 
förutsättningar för provets genomförande ser ut. Den omständig-
heten att provdelen i svenska föreslås testa såväl läs- och hörförståelse 
som skriftlig och muntlig färdighet men på olika GERS-nivåer 
bedöms ställa särskilda krav på utvecklandet av provet i svenska. 

När det gäller provet i samhällskunskap ska det i enlighet med 
vad som föreslås i avsnitt 7.5.1 byggas på en särskild bok som i sig 
ska ta sitt avstamp i läroplanen för vuxenutbildningen och kurspla-
nen för den grundläggande inledande kursen respektive kursplanen 
för den grundläggande fortsättningskursen i samhällsorienterande 
ämnen i komvux på grundläggande nivå. Mot den bakgrunden måste 
den inledande analysen om provets syfte och målgrupp etc. ta sin 
utgångspunkt i samma läroplan och mer explicit i de områden som 
nämns i 3 § i den nya förordningen om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap. Som en del i förstudiearbetet för framtagandet av 
provdelen i samhällskunskap måste därför också ligga att planera ut-
formandet av den bok som provet ska byggas på.  

Med utgångspunkt i respektive förstudie kan därefter ett s.k. 
konstrukt, som de båda proven ska mäta mot, arbetas fram och en 
analys genomföras av hur förutsättningarna ser ut för att uppnå hög 
validitet i de prov som ska utvecklas. Först därefter kan arbetet med 
att precisera provens format, struktur, omfattning och tidsåtgång in-
ledas. Det lägger i sin tur grunden för arbetet med att konstruera, 
granska och pröva ut proven i en ofta tidskrävande process. I det sam-
manhanget är det viktigt att påpeka att det för åtminstone testningen 
av läs- och hörförståelse bedöms behövas ett flertal texter att utgå 
ifrån för att testningen ska upprätthålla ställda krav på rättssäkerhet. 
I det avslutande steget sätts de delar av proven som är konstruerade 
som flervalsfrågor, de olika frågorna samman till en komplett fråge-
bank och den process utifrån vilken frågorna till varje enskilt prov-
tillfälle väljs ut, testas.  

Även om det med hänvisning till erfarenheter från utveckling av 
andra provsystem går att förutse vilka moment som bör ingå är det 
svårt att förutse vilka komplikationer som kan uppkomma inom de 
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olika momenten, i synnerhet när det är fråga om att ta fram en helt 
ny typ av prov som aldrig tidigare genomförts. Mot den bakgrunden 
kan det grundläggande arbetet med att utveckla medborgarskaps-
provet förväntas bli mer omfattande än arbetet med att utveckla 
andra liknande prov. Utvecklingsarbetet kan därför också förväntas 
bli mer resurskrävande och pågå under flera år. En indikation på hur 
många år det handlar om kan erhållas genom att se till motsvarande 
utvecklingstid för andra prov.  

Utvecklandet av kunskapsdelen i Trafikverkets kunskapsprov för 
körkort tog drygt två år, men då fanns erfarenheter från ett tidigare 
system att tillgå, inklusive frågor som i vissa fall gick att återanvända. 
Lika lång tid tar det att utveckla ett nytt högskoleprov, där det i lik-
het med Trafikverkets kunskapsprov också finns tidigare erfarenhet 
att falla tillbaka på. Tidsåtgången för att ta fram ett nationellt prov i 
grundskolans årskurs 9 uppgår till mellan ett och ett halvt och två år, 
men i de fall det handlar om ett ämne eller en årskurs där det tidigare 
inte getts något nationellt prov utsträcks utvecklingstiden med ytter-
ligare ett år. I det nyligen inledda arbetet med att utveckla ett natio-
nellt prov för allmän behörighet till högskolan beräknas de insatser 
som görs för att ta fram ett första utkast till frågor, som ska testas i 
en försöksverksamhet åren 2022 och 2023, att ta två år. Den totala 
utvecklingstiden innan provet kan genomföras i full skala beräknas 
uppgå till fem år. Betydande resurser måste därför sättas in för att 
det ska vara möjligt att utveckla det av utredningen föreslagna provet 
i svenska och samhällskunskap så att systemet blir färdigt att tas i 
bruk år 2025.  

Mot den bakgrunden bör de inledande förstudierna, där en ingå-
ende analys görs av syftet med och de grundläggande förutsätt-
ningarna för respektive prov, inklusive målgruppens sammansätt-
ning och där utvecklingsarbetet planeras, starta upp redan år 2021. 
Erfarenheter från utvecklingsarbete av nationella prov i samhällskun-
skap och det nationella behörighetsprovet visar att det är rimligt att 
anta att det inledande arbetet med förstudier kan förväntas syssel-
sätta ett par personer per prov under 6 månader. När det gäller för-
studien avseende provdelen i svenska bedöms kostnader tillkomma 
för experter som kan granska utvecklandet utifrån de särskilda krav 
som ställs på testningen av olika förmågor och färdigheter på olika 
GERS-nivåer.  
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När det gäller förstudien avseende provdelen i samhällskunskap 
finns det enligt erfarenheter från utvecklande av t.ex. nationella prov 
i samhällskunskap ett behov av att innehållet i ett tidigt skede beak-
tas utifrån kulturella, etiska, demokratiska och värderingsmässiga 
aspekter. Mot den bakgrunden bedöms kostnader tillkomma för ex-
perter som kan ge input utifrån sådana aspekter, liksom för hur 
provet ska utformas för att inte kräva en högre språklig nivå än 
GERS-nivå B1. Parallellt med detta arbete kan också arbetet med att 
ta fram den bok som samhällskunskapsprovet ska byggas på inledas. 
Såväl framtagandet av boken som preciseringen av konstruktet och 
analysen av förutsättningarna för att säkerställa hög validitet förut-
sätter kunskapsinhämtning även från ämnesexperter. Kostnaderna 
för såväl ersättningen till experter som administrationen av detta 
arbete stiger därför.  

Den bok som utredningen föreslår ska tas fram bör enligt utred-
ningen efter det att den färdigställts även översättas till åtminstone 
tio av de större språken. Kostnaden för att översätta boken beräknas 
uppgå till cirka en miljon kronor. Det bärande skälet för att låta 
översätta boken är att det kan bidra till att underlätta inlärningen hos 
många. Genom översättningar möjliggörs kunskapsinhämtning på det 
egna språket som sedan med hjälp av den svenska texten kan bidra till 
att fler lär sig mer såväl samhällskunskap som svenska. Sammanlagt 
bedöms kostnaden för arbetet med boken uppgå till cirka 2,3 miljoner 
kronor inklusive översättningar. Kostnaden för uppdatering av boken 
plus översättningar beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor per år. 

De kostnader som framtagandet av boken uppgår till skulle visser-
ligen inte ha uppkommit om det redan hade funnits ett material eller 
en bok i samhällskunskap att utgå ifrån. I det sammanhanget bör det 
dock betonas att det för det första är mycket svårt att hitta en bok 
som dels fullt ut svarar upp mot medborgarskapsprovets syfte, dels 
är anpassad för provets målgrupp. Erfarenheter från liknande prov 
visar dessutom att om hänsyn också tas till de extra kostnader som 
utvecklandet av ett prov på ett redan existerande material innebär är 
skillnaden i totala kostnader sannolikt inte särskilt stor. Skälet till 
detta är att om man tar fram ett nytt material görs det som en del i det 
totala provutvecklingsarbetet. Om man använder ett redan existerande 
material tillkommer ett inte oväsentligt arbete med att värdera det 
materialet som redan existerar och som är framtaget för ett annat syfte 
än att ligga till grund för utvecklandet av ett visst prov. Kostnaderna 
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för den inledande förstudien och för att ta fram konstruktet bedöms 
därför vara ungefär lika höga oavsett om man utgår från en redan 
befintlig bok eller en för ändamålet framtagen bok. Oavsett om man 
väljer det ena eller andra alternativet kommer det att ta tid och inne-
bära särskilda utmaningar att ta fram provet i samhällskunskap efter-
som man inte på förhand vet vad provet ska mäta mot på mot-
svarande sätt som vid t.ex. utvecklandet av nationella prov. Behovet 
av hjälp från referenspersoner blir därför särskilt viktig i denna fas. 
Alternativet att bygga på en för ändamålet särskilt framtagen bok 
underlättar väsentligt för konstruktören att ta fram lämpliga frågor. 
Alternativet att bygga på ett befintligt material förutsätter att det 
materialet kompletteras med för ändamålet relevant material. Kostna-
der för sådan komplettering måste alltså räknas in samt kostnader för 
uppdatering. 

I detta skede av arbetet bör två brett sammansatta referens-
grupper engageras. De bedöms behöva följa arbetet fram tills provet 
är färdigutvecklat, varför medel bör avsättas för detta under såväl 
år 2022, 2023 som 2024. Eftersom preciseringen av provets format, 
struktur, omfattning och tidsåtgång bygger på de tidigare arbets-
momenten, kan dessa moment, givet att de tidigare momenten 
genomförts grundligt, förväntas vara mindre resurskrävande än övriga 
arbetsmoment. 

Den mest kostsamma och tidskrävande delen av utvecklingsarbetet 
är konstruktionen, granskningen och framför allt utprovningen av 
proven. Tanken är att det ska skapas en frågebank för såväl provdelen 
i svenska som samhällskunskap. Erfarenheterna från utvecklandet av 
de nationella proven i samhällskunskap samt Trafikverkets arbete 
med utvecklande av kunskapsprovet för körkort visar att en mycket 
stor mängd frågor och uppgifter kommer att behöva testas under 
denna fas av utvecklingsarbetet för att tillräckligt många frågor ska 
vara utprovade och klara när provet ska ges för första gången år 2025. 
Frågorna och uppgifterna kan behöva tas om upp till tre gånger för 
att säkerställa att de uppfattas på det sätt som avses. En tillräckligt 
stor grupp personer med en variation som liknar den som finns hos 
den population som provet är avsett för måste sättas samman. Er-
farenheter från utvecklingsarbete med andra liknande prov visar att 
en sådan grupp kan behöva bestå av åtminstone 300 personer för att 
den ska vara statistiskt representativ. Resurser måste avsättas för 
ersättning till denna grupp. Resultatet av de tester som görs på denna 
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grupp måste analyseras och därefter ligga till grund för nya tester i 
ett antal omgångar tills man uppnått den eftersträvade validitet, relia-
bilitet och förutsättningar för rättvis bedömning som krävs. Erfaren-
heten visar att det framför allt är flervalsfrågor som måste göras om 
eller sorteras bort efter att de genomgått dessa prov. Upp till tre av fyra 
frågor får ibland överges och i stället ersättas av nya frågor. Den av-
slutande delen av provutvecklingen handlar om att sätta samman de 
olika frågorna, lägga in dem i frågebanken och att förvissa sig om att 
de slumpmässiga urval som inför varje provtillfälle ska göras från 
frågebanken fungerar på avsett sätt.  

En annan viktig del i utvecklingsarbetet gäller kravgränssättning. 
Vid kravgränssättning bestäms vad personen måste kunna för att få 
godkänt på provet. För att fastställa detta behövs personer med stati-
stikkunnighet men också kunskaper om provtagargruppen, konstruktet 
och uppgifterna. Parallellt med detta ska bedömningskriterier för 
rättningen bestämmas och dokumenteras i form av rättningsinstruk-
tioner till dem som ska ansvara för rättningen. 

Avslutningsvis måste provgenomförandet testas i sin helhet innan 
provets ges för första gången år 2025. Vissa kostnader för testför-
farande belastar därför även år 2025.  

I utvecklingsarbetet måste även utvecklandet av anpassade prov 
för t.ex. synskadade tas med. Högskoleprovet för synskadade och 
gravt synskadade genomförs av UHR. Under de senaste tre åren har 
i genomsnitt 37 personer per år gjort högskoleprovet för synskadade 
och gravt synskadade. Provet tas fram både i form av uppläsning och 
som tryckning i punktskrift för de som ansöker om det. Inläsning 
och provutveckling sker numera inom den ordinarie provkonstruk-
tionen, men tryckning av prov med punktskrift sker efter beställ-
ning. Utredningen har bedömt att kostnaden för att ta fram ett an-
passat medborgarskapsprov på motsvarande sätt som för högskole-
provet uppgår till cirka 100 000 kronor per år och att arbetet med 
detta bör påbörjas år 2023. 

För att minska risken för fusk och att innehållet i medborgar-
skapsprovet blir känt i förväg är det viktigt att det finns olika versio-
ner av provet. När det gäller samhällskunskapsprovet så kommer den 
lösning med flervalsfrågor som utredningen föreslår att bidra till att 
frågor och svarsalternativ kan placeras i olika ordning för varje prov-
deltagare och att det därför blir svårare att fuska eftersom frågorna 
slumpas fram för varje individ. Denna ordning innebär dock inte att 
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konstruktionen av frågor ska upphöra i och med att medborgarskaps-
provet genomförs första gången år 2025. Konstruktion och uppdater-
ing av frågebanken bör enligt utredningens uppfattning ske fortlöpande.  

När det gäller medborgarskapsprovets delprov i svenska kommer 
provet inte enbart att bestå av flervalsfrågor. Den skriftliga färdig-
heten bedöms kunna testas genom någon form av skrivuppgift där 
provdeltagaren kan välja mellan några ämnen att skriva om. Det-
samma gäller sannolikt också vid test av den muntliga färdigheten, 
medan läs- och hörförståelse bedöms kunna testas genom flervals-
frågor. För att minska risken för fusk och att provdeltagarna vet 
exakt hur provet ser ut i förväg anser utredningen att det bör kon-
strueras nya frågor löpande också i denna del. Utredningen före-
ställer sig att om man t.ex. konstruerar fem prov i svenska per år som 
vart och ett innehåller flera texter/tester av läs- och hörförståelse 
samt flera olika ämnen eller teman för test av skriftlig och muntlig 
färdighet, kan de olika texterna, temana, ämnena och frågorna kopp-
lade till dessa delar, med hjälp av det digitala provsystemet, kom-
bineras ihop till nya prov. Ju fler ”grundprov” med flera olika texter, 
teman, ämnen och frågor som tas fram desto större ”testbank” att 
kombinera ihop frågor från får man. Det är därför troligt att man 
efter år 2028 inte behöver fortsätta konstruera fem nya prov per år 
utan kan använda sig av den ”testbank” av olika texter, teman etc. 
som man fram till dess har tagit fram och på så sätt få många olika 
provkombinationer och ”nya prov”. Kostnaden för att konstruera 
fem helt nya prov i svenska per år och uppdatera frågebanken för sam-
hällskunskapsprovet uppskattas till 6,5 miljoner kronor per år. Tiden 
för att utveckla prov i svenska fortlöpande uppskattas till två år var-
för de prov som ska genomföras år 2026 behöver påbörjas år 2024.  

Provdelen i svenska, som består av fyra olika delar, bedöms kosta 
mer att utveckla än provet i samhällskunskap. Kostnaden för prov-
delen i svenska skulle naturligtvis bli lägre om provet begränsades till 
att omfatta bara t.ex. läs- och hörförståelse. De rena utvecklings-
kostnaderna för medborgarskapsprovet, som beräknas uppgå till 
cirka 64 miljoner kronor till och med år 2024 (se tabell 16.1 nedan), 
kan med ett sådant alternativ bedömas bli cirka 8 miljoner kronor 
lägre och således stanna på 56 miljoner kronor. Det skulle också få 
till effekt att kostnaderna för det fortsatta utvecklingsarbetet med 
provet i svenska från och med år 2025 skulle sjunka med cirka 
3 miljoner kronor per år. Det skulle också innebära att kostnaderna 
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för rättning skulle bli cirka 3,8 miljoner lägre per år. Skolverket 
skulle inte heller behöva ta fram så avancerade bedömnings- och 
rättningsinstruktioner eftersom de kvarvarande delarna skulle rättas 
automatiskt.  

Eftersom utredningen ändå föreslår att såväl läs- och hörför-
ståelse som skriftlig och muntlig färdighet ska testas redovisas nedan 
i tabell 16.1 en sammanställning av de uppskattade kostnaderna för 
utvecklandet av ett medborgarskapsprov baserat på det antagandet. 
Som framgår kan de första kostnaderna för provutveckling förväntas 
uppkomma redan år 2021. Utvecklingskostnaderna är förhållandevis 
små i början men stiger därefter för varje år fram till år 2024 då de 
totalt uppgår till 63,7 miljoner kronor. Från och med slutet av år 2024 
är det i stället genomförandet av proven som är mera kostsamt. 

Tabell 16.1 Uppskattad kostnad för olika arbetsmoment vid utvecklingen 
av språk- respektive samhällskunskapsprovet 2021–2028 

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Svenskaprovet         
Förstudie, analys av syfte 
och målgrupp, ramverk för 
utv.arbetet 

0,8 0,8       

Precisering av konstruktet 
och validering av upplägget 

 3       

Precisera provets format, 
struktur, omfattning och 
tidsåtgång 

 1,2 1,2      

Konstruktion, granskning 
och utprövning av provet 

  15,2 16,3     

Sammansättning av provet 
och utprövning av prov-
banken 

   0,4     

Uppföljning och utveckling 
av nya prov 

    6 6 6 6 

Samhällskunskapsprovet         
Förstudie, analys av syfte 
och målgrupp, ramverk för 
utv. arbetet 

1,2 1,2       

Precisering av konstruktet 
och validering av upp-
lägget 

 4       
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Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Precisera provets format, 
struktur, omfattning och 
tidsåtgång 

 0,6 0,6      

Ta fram en bok baserad på 
konstruktet, inkl. översätt-
ning 

  1,6 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 

Konstruktion, granskning 
och utprövning av provet 

  6,5 7,8     

Sammansättning av provet 
och utprövning av prov-
banken 

   0,4     

Uppföljning och utveckling 
av nya frågor 

    0,5 0,5 0,5 0,5 

Utvecklingsarbete för 
anpassade prov 

  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

TOTALT 2,0 10,8 25,2 25,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  

 
 
Svaren på alla flervalsfrågor föreslås rättas automatiskt och skickas 
därefter direkt till UHR. Kostnaden för den rättningen beräknas 
uppgå till cirka 0,5 miljoner per år. Inskriven text och intalade ljud-
filer skickas för rättning och bedömning via nätet till, troligen, samma 
högskolor som utvecklat de olika provdelarna enligt instruktioner 
från Skolverket. Bedömarna föreslås således sitta samlat i ett antal 
grupper på annan ort än de där proven genomförs, vilket är en fördel 
såväl ur kostnads- som rättssäkerhetssynpunkt. Antalet som förväntas 
genomgå svenskprovet uppgår till cirka 18 000 per år (se avsnitt 16.1.4). 
Om man utgår från att varje bedömare kan rätta uppemot 20 prov 
per arbetsdag blir totalkostnaden för det cirka 3,8 miljoner kronor 
per år. Sammantaget bedöms kostnaden för rättning landa på cirka 
4,3 miljoner kronor per år. Efter bedömning skickas resultatet till 
UHR.  

Utöver detta bedöms Skolverket behöva avsätta administrativa 
resurser för att klara sitt uppdrag med minst en kvartstjänst år 2021, 
tre heltidstjänster åren 2022–2023, två heltidstjänster år 2024 och 
därefter en heltidstjänst åren 2025–2028. Utöver detta bedöms Skol-
verket behöva cirka 450 000 kronor per år från och med år 2022 för 
att täcka kostnader för konsulttjänster, datorer och resor. Se sam-
manställning nedan i tabell 16.2.  
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Tabell 16.2 Beräknade tillkommande kostnader för Skolverket 2021–2028 

Miljoner kronor per år 

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Administrativa 
resurser 

0,25 2,7 2,7 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Konsulttjänster, 
datorer och resor 

 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Rättning av prov 
 

    4,3 4,3 4,3 4,3 

TOTALT 0,25 3,15 3,15 2,25 5,65 5,65 5,65 5,65 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel. 

 
 

16.1.4 UHR  

Förslag: Universitets- och högskolerådets nya arbetsuppgifter 
kopplade till medborgarskapsprovet uppskattas ge upphov till 
cirka 177 miljoner kronor i ökade kostnader under perioden 
2021–2028. De ökade kostnaderna föreslås finansieras genom att 
myndigheten tilldelas ytterligare medel genom anslag. 

 
Bedömning: Antalet deltagare i medborgarskapsprovet per år upp-
skattas till 18 000 personer i provdelen i svenska och 34 500 per-
soner i provdelen i samhällskunskap. 

 
Utredningen föreslår i avsnitt 11.4 att UHR ska ha det övergripande 
och samordnande ansvaret för införandet och genomförandet av med-
borgarskapsprovet och att fatta beslut om medborgarskapsprovets 
resultat. Detta innebär att UHR behöver ha ett administrativt system 
som kan användas för anmälan till medborgarskapsprovet, planering 
av var och när en person ska genomföra provet, ta emot inbetalningar 
av anmälningsavgifter, ansökningar om anpassning av genomföran-
det av provet samt ta emot och expediera samt arkivera provresultat. 
Det administrativa systemet behöver vara sammankopplat med ett 
digitalt provsystem som behöver utvecklas parallellt med utveck-
lingen av medborgarskapsprovets olika provdelar. Därutöver före-
slås UHR ansvara för en webbportal där all information kopplad till 
medborgarskapsprovet finns samlad. Det kan gälla information om 
hur anmälan går till, vilka datum provet genomförs och var, vilka hjälp-
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medel som är tillåtna och vilka möjligheter som finns till anpassning 
och exempel på hur provet ser ut och vilka frågor som kan komma 
att ställas. UHR föreslås också ansvara för eventuella disciplin-
ärenden och frågor som rör omprövning. Därutöver föreslås UHR 
ansvara för att samordna de involverade myndigheternas arbete och 
insatser, vilket bl.a. innebär att myndigheten behöver utfärda före-
skrifter om hur genomförandet av medborgarskapsprovet ska gå till, 
om t.ex. vilka hjälpmedel som är tillåtna och vilka anpassningar som 
ska finnas tillgängliga så att lärosätena som genomför provet kan göra 
likvärdiga bedömningar av sådana ansökningar. I den samordnande 
rollen kommer UHR också att behöva ansvara för upphandling av 
t.ex. datorer till provet. 

Antal personer som beräknas göra medborgarskapsprovet årligen 

För UHR:s arbete med medborgarskapsprovet blir en första viktig 
uppgift att bedöma hur många som kan förväntas behöva visa sina 
kunskaper genom att delta i en eller båda delarna av medborgarskaps-
provet. Utredningen har uppskattat att provdeltagandet för med-
borgarskapsprovet blir cirka 18 000 i svenska och cirka 34 500 i sam-
hällskunskap. Liksom när det gäller beräkningar av kostnader kan de 
uppskattningar av antalet provdeltagare som anges nedan framstå 
som exakta när de återges i hundratal, men det är viktigt att framhålla 
att dessa tal endast är uppskattningar som görs för att kunna bedöma 
hur många personer som kan antas göra medborgarskapsprovet. Ett 
antal som sedan används för att uppskatta kostnaderna och avgif-
terna för provet. 

Som utgångspunkt för sin bedömning har utredningen använt sig 
av de prognoser som Migrationsverket gör över antalet inkomna 
medborgarskapsärenden för de kommande åren. Enligt Migrations-
verkets prognos från oktober 2020, som sträcker sig till och med 
år 2023, förväntas det komma in cirka 60 000 anmälningar, an-
sökningar och andra ärenden om medborgarskap det angivna året (se 
figur 16.1). 
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Figur 16.1 Utfall och prognos över antalet inkomna ärenden 
om medborgarskap 

 
Källa: Migrationsverket. 

 
 

Eftersom kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap före-
slås börja gälla från och med den 1 januari 2025 och de första med-
borgarskapsproven ska genomföras under det året har en första fråga 
varit att bedöma hur många anmälningar och ansökningar om med-
borgarskap som kommer att ges in till Migrationsverket åren 2024 
och 2025 och även därefter.  

Antalet invandrare till Sverige ökade kraftigt under åren 2012–2016 
för att därefter minska för varje år. Om den trenden fortsätter kom-
mande år är svårt att uttala sig om. Det har därför inte varit lätt att 
bedöma hur många medborgarskapsärenden som kan förväntas komma 
in till Migrationsverket om fyra år och hur alla de faktorer som 
påverkar inflödet av nyanlända till Sverige, hur många som får per-
manent uppehållstillstånd och deras benägenheten att därefter an-
söka om medborgarskap kommer att förändras fram tills dess. Då 
situationen är mycket svårbedömd har utredningen inte gjort några 
egna prognoser som sträcker sig längre fram än den prognos över 
antalet medborgarskapsärenden som Migrationsverket gjort och som 
framgår av figur 16.1 ovan. Beräkningarna av antalet potentiella prov-
deltagare grundas därför på verkets prognos om att det år 2023 för-
väntas komma in 60 000 medborgarskapsärenden och att detta antal 
kvarstår oförändrat åren 2024–2028. I den prognostiserade summan 
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om 60 000 ingår även ärenden som gäller bibehållande och befrielse 
från medborgarskap liksom medborgarskapsförklaring. Då kravet på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap inte föreslås gälla i fråga 
om sådana ärenden har dessa ärendegrupper räknats bort från det 
antal som utredningens bedömningar utgår ifrån.  

Utredningen vill dock framhålla att det är troligt att antalet med-
borgarskapsärenden hos Migrationsverket kommer att öka året eller 
åren innan kunskapskravet träder i kraft, dvs. t.o.m. år 2024, och att 
antalet ärenden blir betydligt färre år 2025 och några år därefter. 
Skälet till detta är att de som uppfyller kraven för förvärv av svenskt 
medborgarskap förutses ansöka om eller göra en anmälan om förvärv 
av medborgarskap innan kravet på kunskaper träder i kraft. För att 
kunna uppskatta årliga intäkter (i form av provavgifter) och 
kostnader under ett normalt år, har utredningen emellertid valt att 
bortse från denna övergångseffekt.  

Utredningen har därför valt att göra sina uppskattningar utifrån 
Migrationsverkets senaste prognos. Mot den bakgrunden har utgångs-
punkten för beräkningen av antalet provdeltagare för respektive 
provdel varit att antalet ärenden hos Migrationsverket är cirka 
59 000 per år och att varje ärende motsvarar en provdeltagare.2 Från 
den summan har utredningen räknat bort de personer som är under 
16 år och de som har fyllt 67 år eftersom dessa personer inte ska om-
fattas av det föreslagna kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap. Enligt tillgänglig statistik från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) stod personer i de nu nämnda åldrarna för ungefär en tredje-
del av alla medborgarskapsärenden år 2019. Givet att åldersfördel-
ningen inte förändras i nämnvärd grad under kommande år bedömer 
utredningen att antalet provdeltagare därför ska reduceras ytterligare 
till 39 300.  

Utöver detta har hänsyn tagits till att det kommer att finnas de 
som kan visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på annat sätt 
och att de därför inte kommer att behöva genomgå något prov. 
Andra sätt att visa kunskaper är t.ex. genom godkänt betyg i svenska 
för invandrare (sfi) kurs D eller i svenska/svenska som andraspråk 
från årskurs 9 eller från en kurs i gymnasieskolan. För samhälls-
kunskap gäller på motsvarande sätt krav på godkänt betyg i årskurs 9 
eller i gymnasieskolan. De som har godkända betyg i motsvarande 
ämnen från kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gym-

 
2 Migrationsverket (2020). Migrationsverkets årsredovisning 2019, s. 111.  



SOU 2021:2 Konsekvensanalys 

369 

nasial nivå, särskola eller specialskola inkluderas också i den kategorin 
(se avsnitt 8.2 och 8.3). 

Via SCB:s register över totalbefolkningen och Skolverkets elev-
register har uppgifter hämtats in om hur många av de som år 2019 
förvärvade svenskt medborgarskap i åldrarna 16–66 år (undantaget 
nordiska medborgare), som uppfyllde dessa villkor (se tabell 16.3). 

Tabell 16.3 Personer i åldrarna 16–66 år med godkända betyg i utvalda 
ämnen som erhöll svenskt medborgarskap 2019  

Andel i procent  

Ämne/invandringsland EU/EES Tredje land EU/EES och 
tredje land 

Sfi kurs C eller svenska/svenska som 
andraspråk i övriga skolformer 

44 56 53 

Sfi kurs D eller svenska/svenska som 
andraspråk i övriga skolformer 

39 47 45 

Samhällskunskap (samtliga skolformer) 11 14 13 
Svenska/svenska som andraspråk och 
samhällskunskap (samtliga skolformer) 

11 13 12 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

 
 

Av statistiken framgår att cirka 45 procent av personerna i åldrarna 
16–66 år hade godkända betyg i svenska från någon av de skolformer 
och årskurser eller kurser som anges ovan. Andelen med godkända 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk var högre bland de som 
tidigare hade varit medborgare i ett tredje land jämfört med de som 
kom från EU/EES-området. I samhällskunskap var andelen med god-
kända betyg i de skolformer, årskurser och ämnen som kan användas 
som bevis på att visa kunskaper i samhällskunskap lägre. Där var det 
13 procent som hade godkänt betyg i samhällskunskap från grund-
skolans årskurs 9, en kurs i gymnasiet eller på grundläggande eller 
gymnasial nivå på komvux. Mot bakgrund av vad som nu sagts har 
utredningen bedömt att fler kommer att vara i behov av att göra 
provet i samhällskunskap än provet i svenska. I siffror innebär det 
att deltagarantalet för provdelen i svenska bedöms uppgå till cirka 
21 600 och till cirka 34 200 personer i samhällskunskapsdelen när 
andelen med godkända betyg i svenska eller samhällskunskap räknas 
bort från den ovan angivna siffran om 39 300.  
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Vidare har utredningen bedömt att införandet av ett språkkrav 
sannolikt kommer att leda till att intresset för att fullfölja språk-
studier i sfi i viss mån kommer att öka. Det beror på att godkänt 
betyg i kurs D i sfi ska kunna användas som bevis på de efterfrågade 
språkkunskaperna. Hur många fler som kommer att vilja läsa klart 
t.o.m. kurs D är svårt att uppskatta men utredningen bedömer att 
antalet potentiella provdeltagare i svenska ska minskas med ytter-
ligare cirka 1 000 provdeltagare (se avsnitt 16.2.1) vilket innebär att 
antalet provdeltagare i svenska då uppskattas till cirka 20 600 per år. 
Utredningens bedömning grundar sig på ett antagande om att an-
talet personer som tar ett betyg i sfi kurs D ökar med tio procent. 

När det gäller andra sätt att visa kunskaper i samhällskunskap 
finns möjlighet att använda sig av betyg i en kurs från komvux såsom 
t.ex. en kurs i grundläggande samhällsorienterande ämnen eller en 
kurs i samhällskunskap på grundläggande eller gymnasial nivå. Ut-
redningen har emellertid bedömt att antalet individer som kommer 
att utnyttja den möjligheten är försumbart varför ingen ytterligare 
reducering av antalet provdeltagare i medborgarskapsprovets sam-
hällskunskapsdel görs i detta avseende.  

Utöver vad som nu har sagts är det högst sannolikt att införandet 
av kravet på kunskap i svenska och samhällskunskap för medbor-
garskap kommer att leda till att ett antal människor helt avstår från 
att försöka förvärva svenskt medborgarskap och därmed inte heller 
kommer att göra något medborgarskapsprov. Utredningen grundar 
sitt ställningstagande på att införandet av liknande krav på kun-
skaper för medborgarskap i andra länder har visat sig resultera i att 
färre personer ansöker om medborgarskap, sannolikt på grund av att 
vissa av dem upplever att det är alltför svårt att nå kravet, men det 
kan också finnas andra motiv t.ex. ekonomiska. Det finns också 
studier som visar att det finns en koppling mellan andelen sökanden 
och nivån på krav för medborgarskap. Det finns också en koppling 
mellan nivån på kraven för medborgarskap och den tid det tar för en 
person att förvärva medborgarskap. Som ett exempel kan nämnas att 
i Sverige har, av de individer som kom hit år 2001, 80 procent blivit 
svenska medborgare två decennier senare. Motsvarande siffra för 
Nederländerna är två tredjedelar och för Danmark endast en tredje-
del. I Nederländerna uppställs krav på kunskaper i nederländska på 
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GERS-nivå A2 för medborgarskap medan kunskaperna i danska för 
medborgarskap i Danmark har varierat mellan B1 och B2. 3 

Även om det är svårt att uppskatta hur människors benägenhet 
att anmäla eller ansöka om medborgarskap kommer att påverkas av 
att det införs ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för medborgarskapsförvärv i Sverige har utredningen bedömt att det 
är högst sannolikt att en sådan effekt kommer att uppkomma, inte 
bara som en övergångseffekt (se resonemang ovan) utan också över 
tid. Mot bakgrund av vad som framgår om effekter i andra länder har 
utredningen uppskattat att vissa personer kommer att avstå från att 
förvärva medborgarskap och därför också avstå ifrån att göra med-
borgarskapsprovet. Antalet personer som kommer att vilja göra provet 
har därför uppskattats till 15 000 personer för medborgarskapspro-
vet i svenska och 27 600 personer för provets samhällskunskapsdel, 
dvs. en minskning med cirka 30 respektive 20 procent.  

Slutligen har det beaktats att ett visst antal personer inte kommer 
att klara provet i en eller flera delar och att de därför kan komma att 
vilja göra om det. Utredningen har haft svårt att uppskatta även denna 
effekt då det är svårt att dra direkta paralleller till andra länders system 
då de skiljer sig åt både i provdeltagarnas bakgrund, kostnaderna för 
provet och för medborgarskapsansökningarna och svårighetsnivån på 
språk- och samhällskunskapsprov. Norge bedöms emellertid vara ett 
möjligt land att jämföra med eftersom båda samhällskunskapsproven 
där består av flervalsfrågor och ligger på en språklig nivå motsvarande 
GERS-nivå A2 respektive ungefär B1, dvs. i linje med utredningens 
förslag (jfr avsnitt 7.4.2). Statistik från Kompetanse Norge visar att i 
Norge har cirka 30 procent av deltagarna på sammfunnkunnskaps-
prøve och statsborgerprøve under åren 2017–2020 inte lyckats nå god-
känt resultat.4 Huruvida Sverige kommer att se samma andel god-
kända eller icke godkända provresultat på samhällskunskapsprovet går 
inte att säga med någon säkerhet. Alla de som misslyckas på samhälls-
kunskapsprovet kommer dock sannolikt inte att göra om provet. 
Utredningen har uppskattat att fler personer kommer att välja att göra 
om samhällskunskapsprovet än medborgarskapsprovets svenska del, 

 
3 Se avsnitt 7.4.2 och Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term hetero-
geneity in immigrant naturalisation: the conditional relevance of civic integration and 
citizenship acceptance. European Sociological Review. 
4 Kompetanse Norge (2020). Statistikkbanken. www.status.vox.no/webview/index.jsp? 
catalog= http://status.dmzvox.local:80/obj/fCatalog/Catalog25&submode=catalog&language 
=no&mode=documentation&top=yes [2020-11-30]. 
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eftersom den sistnämnda delen bedöms kräva en något större tids-
mässig insats att förbereda sig inför. Utredningen har därför bedömt 
att en något lägre andel personer kommer att välja att göra provet i 
svenska igen om de misslyckas i någon av delarna i svenska. Utred-
ningen har härvid uppskattat att andelen personer som gör om 
provet är 20 respektive 25 procent, vilket innebär att antalet prov-
deltagare per år har uppskattats till 18 000 i provdelen i svenska och 
34 500 i provdelen i samhällskunskap. 

Digitala lösningar 

Som nämndes inledningsvis föreslås UHR ta fram flera digitala lös-
ningar för att kunna hålla ihop alla delar som ligger inom UHR:s 
ansvar. Den webbportal som utredningen föreslår att UHR ska ta fram 
och ansvara för torde kunna kopplas samman med dels det administra-
tiva system som ska kunna hantera bl.a. anmälningarna till provet, 
provdeltagarna, provorter och provresultat, dels det digitala prov-
systemet (se nedan). En webbportal bör bl.a. innehålla exempel på hur 
ett medborgarskapsprov ser ut, ”Medborgarskapsboken” som provdel-
tagarna kan läsa in sig på och exempelfrågor, uppgifter om när och var 
provet genomförs och hur man förväntas identifieras sig. Webb-
portalen bör också innehålla en möjlighet att anmäla sig till provet via 
en inloggningsfunktion med identifiering via t.ex. Mobilt BankID. En 
sådan webbportal uppskattas kosta ungefär 400 000 kronor att bygga 
och 150 000 kronor att förvalta och underhålla varje år. 

När det sedan gäller det administrativa systemet bedömer utred-
ningen att UHR ska kunna bygga vidare på det eller de befintliga 
system som myndigheten använder sig av för att t.ex. hantera anmäl-
ningar till högskoleprovet. För att hanteringen av anmälningar, prov-
deltagare, ansökningar om anpassningar, provresultat m.m. ska vara 
så effektiv som möjligt bör systemet kunna kommunicera med eller 
inhämta information från webbportalen för anmälan och det digitala 
systemet för medborgarskapsprov. Att sätta upp systemet på ett sådant 
sätt bedöms ta både tid och resurser i anspråk. Kostnaden för det admi-
nistrativa systemet uppskattas därför till 25 miljoner kronor. Vad gäller 
årliga förvaltnings- och utvecklingskostnader av det administrativa 
systemet uppskattar utredningen dessa till 2,5 miljoner kronor.  
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När det gäller kostnaden för ett digitalt provsystem har utred-
ningen övervägt två lösningar. Dels en systemlösning som innebär 
att de studerande tar med sig sin egen dator när de ska tentera vilket 
kallas Bring Your Own Device (BYOD), dels en lösning som inne-
bär att ett annat helt nytt digitalt provsystem byggs upp från grun-
den och inte kopplas ihop med BYOD. I sammanhanget bör dock 
nämnas att det är utmanande och komplext att försöka beräkna kost-
naderna för en digital teknisk lösning för ett digitalt medborgar-
skapsprov. Många beslut och vägval som påverkar kostnaderna såsom 
upphandling och funktionalitet hos systemet kommer att fattas 
längre fram i tiden. Utredningens förslag ligger därför på en över-
gripande nivå. 

BYOD innebär att en programvara installeras temporärt på varje 
dator före examinationen. Programvaran är särskilt framtagen för 
digital examination och stänger ned alla andra program på datorn. 
Detta innebär att när man loggar in i provsystemet kan provdel-
tagaren endast navigera runt i det digitala medborgarskapsprovet. 
Det går inte att surfa på andra webbsidor, nå datorns hårddisk, USB-
minnen eller liknande. När provet har genomförts och provet av-
slutas/lämnas in släpper låsningen och datorn fungerar som vanligt 
igen. Lösningen möjliggör också för provvakter att övervaka prov-
deltagarnas aktiviteter. De kan t.ex. se om någon tappar kontakten 
med nätverket, om någon är inaktiv och när varje deltagare svarar på 
frågor och lämnar in sitt prov. BYOD kräver således att varje prov-
deltagare måste ha med sig en egen dator. Den som inte har med sig 
någon dator får i stället låna en dator där programvaran i fråga finns 
förinstallerad.  

BYOD används i dag av ett flertal universitet och högskolor bl.a. 
Lunds, Linköpings och Örebro universitet och fler och fler lärosäten 
håller på att bygga upp en sådan eller liknande lösningar. BYOD är 
också den lösning som föreslås ska användas vid ett framtida digitalt 
högskoleprov.5 När medborgarskapsprovet ska genomföras första 
gången år 2025 är det sannolikt ännu fler lärosäten och campus som 
erbjuder BYOD eller liknande lösningar. Utredningen uppskattar 
att antalet campus med sådana salar uppgår till minst 40 år 2025. 

 
5 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet, 
dnr 2019/04134, s. 17 f.; Enligt Studentexamensnämnden i Finland genomförs den digitala 
studentexamen i Finland med hjälp av BYOD. Studentexamen motsvarar högskoleprovet i 
Sverige, se Studentexamensnämnden i Finland (2020). Den digitala studentexamen. 
www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/den-digitala-studentexamen [2020-12-08]. 
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I Norrland kan det dock fortfarande vara långt mellan de orter där 
digital examination kan genomföras. Kostnaderna för ett sådant 
system är svåra att uppskatta, men för någon slags uppfattning om 
storleksordningen kan nämnas att UHR har beräknat att kostna-
derna för att upphandla ett provsystem för ett digitalt högskoleprov 
med tillhörande tjänster som bygger på BYOD kommer att uppgå 
till 70 miljoner kronor över 20 år. Därutöver tillkommer kostnader 
om 19 miljoner kronor under 16 år för projektledning av den 
löpande förvaltningen och 37 miljoner kronor för löpande förvalt-
ning under 16 år. Andra kostnader kopplade till interna ansvars-
områden och aktiviteter är bl.a. framtagande av kravspecifikation 
4 miljoner kronor, genomförande av upphandling 3 miljoner kronor, 
projektledning under införandet av systemet 14 miljoner kronor. 
Totalt uppskattas kostnaderna för systemet under en 20-årsperiod att 
uppgå till 178 miljoner kronor.6  

Alternativet till att använda BYOD är att UHR upphandlar och 
konstruerar ett nytt provsystem som inte bygger på att provdel-
tagarna tar med egna datorer. Enligt uppgifter till utredningen var 
kostnaden för utvecklingen av det datoriserade kunskapsprovet för 
körkort som Trafikverket ansvarar för 30 miljoner kronor. Provet 
togs i bruk år 2018 och tog ungefär två år att bygga. Systemet bygger 
delvis på det system som var i bruk t.o.m. år 2017. Systemet med 
kunskapsprovet för körkort består av en mycket stor provbank med 
frågor och svar. Vid varje provtillfälle och för varje person som gör 
provet sätter systemet samman frågor från fem olika kunskapsom-
råden till ett prov med flervalsfrågor. Kunskapsprovet för körkort 
behörighet B består t.ex. av 70 flervalsfrågor och det krävs 52 rätta 
svar för godkänt resultat. Provtiden är 50 minuter. När provet är 
genomfört automaträttas det och provdeltagaren får sitt resultat 
strax därefter.  

Upplägget med flervalsfrågor och en provbank med frågor och 
flera olika svarsalternativ samt ett system som sätter samman frågor 
för varje provdeltagare motsvarar utredningens förslag på hur sam-
hällskunskapsprovet ska se ut. Utredningen ser också framför sig att 
svenskprovets läs- och hörförståelsedelar kan komma att ha ett lik-
nande upplägg. Därmed inte sagt att kostnaderna för att bygga Trafik-

 
6 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet, 
dnr 2019/04134, s. 30 f.  
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verkets kunskapsprov motsvarar de kostnader det skulle innebära att 
bygga ett digitalt medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap.  

I sammanhanget kan nämnas att Skolverket sedan ett antal år 
tillbaka arbetar med att digitalisera de nationella proven i grund- och 
gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen (exklusive 
sfi). Eftersom systemet ska kunna användas av samtliga skolor runt 
om i Sverige och digitala prov förekommer i flera olika ämnen där-
ibland svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande 
ämnen samt i olika årskurser och skolformer så är systemet inte 
jämförbart med det prov och system som utredningen föreslår. 
Skolverkets uppdrag berör landets samtliga 290 kommuner samt cirka 
600 enskilda huvudmän som alla har olika förutsättningar för att 
genomföra digitalt baserade prov. De nationella proven i svenska och 
svenska som andraspråk i dag testar dock samtliga de förmågor och 
färdigheter som medborgarskapsprovets provdel i svenska föreslås 
pröva.  

I det betänkande som ligger till grund för systemet med digitala 
nationella prov uppskattades it-kostnaderna för att utveckla natio-
nella prov i skolan till 24 miljoner kronor per år under fem år och för-
valtningskostnaderna till 45 miljoner kronor per år. Uppskattningen 
baserade sig dels på Skolverkets initiala bedömning om att det skulle 
kosta cirka 115–120 miljoner kronor att digitalisera alla nationella 
prov, varav 60 miljoner kronor i utvecklingskostnad, dels Skolverkets 
tidigare erfarenheter från en period då sfi-proven var digitala.7 Upp-
skattningen grundades också på uppgifter från Norge om kost-
naderna för att där bygga upp ett provadministrationssystem (PAS) 
och ett provgenomförandesystem (PGS) som används till att admi-
nistrera och genomföra centrala examensprov, nationella prov och 
kartläggningsprov. Kostnaderna för att utveckla, driva och förvalta 
dessa system under åren 2007–2010 uppgick till 114 miljoner norska 
kronor. Det framgick också att kostnaderna för att under åren 2012–
2016 utveckla PAS 2 som skulle ersätta PAS beräknades uppgå till 
knappt 102 miljoner norska kronor.  

När det gällde förvaltningen av systemet uppskattades kostnaderna 
för digitala nationella prov till 45 miljoner kronor per år. Denna upp-
skattning grundades på underlag från Norges erfarenheter med PAS 

 
7 Utredningen om nationella prov (2016). Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt 
system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 451 f. 
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och PGS där förvaltningskostnaderna uppskattades till 38 miljoner 
norska kronor per år.8  

Det kan också noteras att UHR arbetar med att utveckla ett 
nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet till univer-
sitet och högskolor. Arbetshypotesen är att provet ska bestå av både 
muntliga och skriftliga delar, vilket gör att provkonstruktion, genom-
förande och rättning blir komplext. Provet beräknas kosta mellan 55 
och 65 miljoner kronor att utveckla. Ungefär hälften av kostnaderna 
avser provutveckling och upprättande av en frågebank. Driftkost-
naderna för att genomföra provet och uppdatera frågebanken be-
döms uppgå till 30 miljoner kronor per år i ett förvaltningsläge.9  

Utredningen anser att det finns flera fördelar med BYOD-syste-
met och det kan också noteras att det är den tekniska lösning som 
föreslås användas vid en framtida digitalisering av högskoleprovet.10 
Nackdelen med BYOD är att det förutsätter att varje provdeltagare 
äger eller har tillgång till en egen dator. Detta riskerar att utestänga 
människor från medborgarskapsprovet. Provet blir också än mer 
kostsamt för den som måste införskaffa en dator för att kunna göra 
provet. Att kräva att varje individ tar med sig en dator är enligt ut-
redningens uppfattning inte rimligt eller rättvist. Många hem har 
i dag en dator, men för att avlägga ett prov med BYOD skulle datorn 
behöva vara bärbar. BYOD framstår redan av den anledningen som 
ett mindre lämpligt alternativ. Därutöver går det inte att med säker-
het säga att de standardprogram som finns på marknaden kan an-
vändas för konstruktion av medborgarskapsprovet.  

Utredningen föreslår därför att det ska byggas ett särskilt system 
för medborgarskapsprovet. Ett sådant system bör enligt utred-
ningens uppfattning tas fram parallellt med arbetet med provutveck-
ling och i samråd med Skolverket och de universitet eller högskolor 
som ska konstruera medborgarskapsprovet. Mot bakgrund av vad 
som sagts ovan om provkostnaderna för Trafikverkets kunskapsprov 
och de uppskattade kostnaderna för att digitalisera de nationella proven 
och att ta fram ett nationellt behörighetsprov för grundläggande be-
hörighet uppskattar utredningen kostnaderna för att bygga upp ett 

 
8 Ibid, s. 447 f. 
9 Universitets- och högskolerådet (2018). Förberedande uppdrag inför utveckling av ett natio-
nellt behörighetsprov och en försöksverksamhet, dnr 1.1.1-00917-2018, s. 6. 
10 Universitets- och högskolerådet (2019). Pilotstudie, Digitalisering av högskoleprovet , 
dnr 2019/04134, s. 29.  
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digitalt medborgarskapsprovsystem från grunden till 50 miljoner 
kronor och till 10 miljoner kronor i årlig förvaltning och underhåll.  

Eftersom utredningen inte anser att BYOD är ett lämpligt alter-
nativ bedöms cirka 4 000 bärbara datorer behöva köpas in. Dato-
rerna måste vara utrustade med hörlurar och mikrofon för att hör-
förståelse och muntlig färdighet ska kunna testas. Om datorerna 
enbart används vid examinationerna behöver de inte vara utrustade 
med någon stor minnes- och beräkningskapacitet, men däremot gärna 
stor skärm. Enkla datorer vad gäller minnes- och beräkningskapa-
citet som har en 17 tums skärm kostar på marknaden runt 4 000 kro-
nor exklusive mervärdesskatt. Vid en upphandling kan priset bli 
lägre men det är svårt att i förväg bilda sig en uppfattning om hur 
stor denna prisreduktion kan komma att bli. Utredningen har därför 
uppskattat kostnaden för inköp av 4 000 bärbara datorerna till 
16 miljoner kronor. Som framgår av tabell 16.4 nedan har kostna-
derna fördelats på flera år trots att den största delen av kostnaden 
uppkommer år 2024 eller 2025 inför det första provtillfället. Skälet 
till detta är att utredningen inte ansett det lämpligt att lägga hela 
kostnaden på ett enskilt år. Utredningen har också räknat med att nya 
datorer kommer att behöva köpas in successivt från och med år 2028. 
Kostnaden för detta har beräknats till 4 miljoner kronor per år. 

Arbete för att förhindra fusk 

Utredningen bedömer att det kommer att behöva vidtas åtgärder för 
att stävja och förhindra risken för fusk samt att följa upp misstänkt 
eller konstaterat fusk. Såväl Trafikverket som UHR lägger tid och 
resurser på detta.11 Kostnaden för detta uppskattas till 1,5 miljoner 
kronor per år. 

Administrativa resurser 

När det gäller administrativa resurser bedöms UHR för att klara av 
sitt uppdrag behöva avsätta administrativa resurser med cirka en 
kvartstjänst år 2021, 1 heltidstjänst år 2022, 2 heltidstjänster år 2023, 

 
11 Utredningen om fusk vid högskoleprovet (2019). Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag 
om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37). Stockholm: Utbildningsdepartementet och Trafikverket 
(2019). Trafikverkets årsredovisning 2019, s. 57.  
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3 heltidstjänster år 2024 och därefter 4 heltidstjänster åren 2025–2028. 
Till det bedömer utredningen att UHR från och med 2022 behöver 
cirka 450 000 kronor årligen för utrustning, konsulttjänster och resor. 
UHR:s uppskattade kostnader finns sammanställda i tabell 16.4 nedan.  

Tabell 16.4 Uppskattade kostnader för UHR 2021–2028 

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Webbportal + förvaltning   0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 
Administrativt system + 
förvaltning 

 5 10 10 2,5 2,5 2,5 2,5 

Digitalt provsystem + 
förvaltning 

 10 20 20 10 10 10 10 

Inköp av datorer12    4 4 4 4 4 
Arbete mot fusk    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Administrativa resurser 0,25 0,9 1,8 2,7 3,6 3,6 3,6 3,6 
Konsulttjänster, datorer 
och resor 

 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

TOTALT 0,25 16,35 32,45 38,85 22,2 22,2 22,2 22,2 
Källa: Sammanställning av egna uppskattning och beräkningar i detta kapitel.  
  

 
12 Den beräknade kostnaden för inköp av cirka 4 000 datorer uppgår till totalt cirka 16 mil-
joner kronor. Vissa av datorerna behöver köpas in redan under tiden då proven utvecklas. 
Majoriteten behöver dock inte köpas förrän slutet av 2024 eller början av 2025 när med-
borgarprovet ska börja genomföras. För att inte kostnaden ska belasta endast inköpsåret har 
den totala kostnaden fördelats på fyra år med början år 2024. Datorer bedöms i regel ha en 
livslängd på 3 år. Eftersom de datorer som behövs för medborgarskapsprovet inte kommer att 
användas särskilt mycket anser utredningen att det är rimligt att räkna på att de har en längre 
livslängd än 3 år. Utredningen anser att det på grund av den begränsade användningen också 
är rimligt att utgå ifrån att alla datorer inte behöver nyanskaffas vid samma tidpunkt utan kan 
anskaffas successivt. Kostnaden för en successiv nyanskaffning har därför uppskattats till 
4 miljoner per år från och med 2028.  
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16.1.5 Universitet och högskolor  

Förslag: Universitetens och högskolornas nya arbetsuppgifter 
kopplade till medborgarskapsprovet uppskattas ge upphov till 
drygt 71 miljoner kronor i ökade kostnader under perioden 
2024–2028. De ökade kostnaderna föreslås finansieras genom att 
lärosätena tilldelas ytterligare medel genom anslag. 

 
I avsnitt 11.4 föreslås de universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) ansvara för att genomföra medborgar-
skapsprovet. Detta får, liksom vid högskoleprovet, ske i samverkan 
mellan universiteten och högskolorna. Det innebär att sannolikt 
kommer inte alla universitet och högskolor att vara involverade i 
genomförandet. Som framgår av avsnitt 7.6 föreslår utredningen att 
medborgarskapsprovet ska göras digitalt, vilket bl.a. förutsätter till-
gång till datorer, bredbandskapacitet och internetuppkoppling. Ett 
växande antal lärosäten i landet har byggt eller håller på att bygga upp 
en infrastruktur med tentamensalar inredda för digital examination. 
Sådana salar är utrustade med särskilt och ändamålsenligt möble-
mang, lämpliga avskärmningar, eluttag vid varje bänkskiva, huvud-
säkringar av erforderlig storlek och trådlös internetanslutning med 
den bandbredd som krävs för att alla tenterande ska kunna vara 
uppkopplade samtidigt. Salarna är också möblerade på ett sätt som 
underlättar övervakningen av proven. Storleken på salarna varierar. 

För att uppskatta de kostnader som universitet och högskolor 
bedöms få för genomförandet av medborgarskapsprovet har utred-
ningen valt att beräkna dem utifrån vad det skulle kosta att hyra en 
sal för digital examination samt kostnaderna för att anlita nödvändig 
personal dels för att vakta vid provet, dels för att bistå med teknisk 
support.  

När det gäller kostnaderna för att hyra en sal för digital examina-
tion har utredningen fått uppgifter från Lunds och Linköpings 
universitet (se tabell 16.5). Salshyran varierar beroende på vilken dag 
det är fråga om och hur stor salen är, men i genomsnitt handlar det 
om cirka 64 kronor per provplats en lördag eller söndag på dessa 
lärosäten. Om man antar att salarna för medborgarsskapsprovet i 
genomsnitt rymmer 100 personer blir hyreskostnaden cirka 6 400 kro-
nor per sal.  
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Tabell 16.5 Kostnader för hyra av lärosätessalar anpassade för digital 
examination helger mellan kl. 8 och 17  

Kostnader i kronor  

Antal platser per sal/lärosäte Lunds universitet Linköpings universitet 

75 8 860  

100  6 210 

150 11 260 8 490 

250 11 260  

Källa: Uppgifter erhållna från Lunds och Linköpings universitet. 

 
 

För att alla cirka 34 500 personer som kan behöva göra provet i sam-
hällskunskap ska få möjlighet att göra det utan att resa alltför långa 
sträckor bör beräkningen utgå från att medborgarskapsprovet genom-
förs på minst 40 orter där det finns salar för digital examination. Om 
salarna kan disponeras under fem av årets helger och prov arrangeras 
på såväl lördagar som söndagar kommer man att kunna erbjuda 
10 provtillfällen på ett år. Om man använder sig av 40 salar per prov-
tillfälle innebär det att antalet personer per provtillfälle och sal kom-
mer att uppgå till i genomsnitt 85. (Självklart kommer salsstorleken 
att variera på de olika orterna, men här används ett genomsnitt.) Det 
innebär i sin tur att man vid de 10 tillfällena kommer att utnyttja 
sammanlagt (10 × 40 =) 400 salar som vardera rymmer 100 platser. 
Som angetts ovan beräknas en sådan sal kosta cirka 6 400 att hyra 
och den årliga kostnaden för att hyra av lokaler beräknas uppgå till 
(400 × 6 400 =) 2 560 000 kronor.  

Som framgår ovan är det inte ovanligt att lärosäten tillämpar en 
systemlösning som innebär att de studerande tar med sig sin egen 
dator när de ska tentera (BYOD). Utredningen har dock kommit 
fram till att genomförandet av medborgarskapsprovet bör göras på 
datorer som tillhandahålls i de lokaler där provet ska genomföras för 
att säkerställa att alla provdeltagare har samma förutsättningar vad 
gäller t.ex. skärmstorlek och att provet genomförs på ett så likvärdigt 
och rättvist sätt som möjligt. Utredningen har utgått ifrån att kost-
naden för dessa datorer ska belasta UHR (se avsnitt 16.1.4 och 
tabell 16.4). Hur själva inköpen går till i praktiken blir en fråga för 
UHR och högskolorna att bestämma. 
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Ytterligare en kostnad vid genomförandet av proven är ersätt-
ningen till inhyrda funktionärer. Det handlar om teknisk support, 
vakter som ser till att det fastställda regelverket följs och dessutom 
särskilda värdar med huvudsaklig uppgift att bistå de personer som 
inte har den datorvana som krävs för att på egen hand hantera pro-
gramvarorna. Kostnaden för personal vid varje ort där 85 personer 
deltar kan beräknas till 35 300 kronor per tillfälle (tabell 16.6). 

Tabell 16.6 Kostnader för personal per provtillfälle vid digital examination  

 Antal 
personer 

Lön/timma i 
kronor 

Antal 
timmar 

Avrundad 
kostnad i kronor 

Kostnad per examinations-
tillfälle för; 

    

Examinationsvakter 4 290 10 11 600 

Examinationsvärdar 3 340 10 10 200 

Teknisk support 1,5 400 10 6 000 

Lokalt huvudansvarig 1 470 16 7 500 

Summa totalt/provtillfälle    35 300 

Källa: Upplysningar från Lunds och Linköpings universitet samt egna beräkningar. 

 
 

Som framgår ovan vid beräkningen av lokalkostnader antas det be-
hövas 40 lokaler vid 10 tillfällen, dvs. medborgarskapsprovet kom-
mer att genomföras i 400 examinationssalar. Den totala kostnaden 
för personal vid provtillfällena kan därför beräknas till (400 × 35 300) 
= 14 120 000 kronor. Den totala kostnaden för lokaler och personal 
uppgår därmed till (2 560 000 + 14 120 000 =) 16 680 000, eller av-
rundat 16,7 miljoner kronor, en siffra som används i tabell 16.7 

När det gäller administrativa resurser bedöms högskolorna totalt be-
höva avsätta sådana resurser med cirka 1 heltidstjänst åren 2024–2028 
för att klara sitt uppdrag. Provet beräknas göras på 40 orter. Detta 
motsvarar en timmes arbete i veckan per ort för arbete med planering 
och samarbete med UHR, nödvändig it-support för högskolans admi-
nistrativa digitala system, att engagera provvakter och annan perso-
nal till varje provtillfälle, tillgodose ansökningar om anpassning och 
ställa iordning lokalerna inför varje provtillfälle. 

I tabell 16.7 nedan presenteras högskolornas uppskattade totala 
kostnader under perioden 2024–2028.  
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Tabell 16.7 Uppskattade kostnader för universitet och högskolor 2021–2028 

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Administrativa 
resurser 

   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lokaler och 
inhyrd personal 
vid digital 
examination 

    16,7 16,7 16,7 16,7 

TOTALT    0,9 17,6 17,6 17,6 17,6 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  

16.1.6 Sammanfattning av de uppskattade kostnaderna 
kopplade till medborgarskapsprovet  

För att åstadkomma en överblick över de ekonomiska konsekven-
serna för staten kopplat till medborgarskapsprovsystemet presente-
ras uppskattade kostnader under tidsperioden 2021–2028. Under de 
tre–fyra första åren efter det att beslut tagits om att införa det före-
slagna medborgarskapsprovet bedömer utredningen att det i första 
hand är fråga om kostnader för arbete med att utveckla dels de två 
provdelarna inklusive bedömnings- och rättningskriterier, dels de 
digitala systemen. Relativt tidigt bedöms ett behov uppstå av admi-
nistrativa resurser som kan samordna, hålla ihop, upphandla och be-
ställa nödvändiga tjänster. Även vissa förberedelser kopplade till 
genomförandet av proven bedöms behöva vidtas. Sådana förberedel-
ser bedöms behöva börja vidtas åren 2023–2024. Dessa bör inkludera 
uppbyggnaden av ett administrativt digitalt system för anmälan etc., 
nödvändig administration för att klara av organiserandet av genom-
förandet av provet såväl som hantering av provresultat samt upp-
byggnaden av en webbportal där all information om provet ska finnas 
inklusive exempelfrågor. Därefter bedöms det bli fråga om insatser 
för att köpa in utrustning och att faktiskt administrera, organisera 
och genomföra provet. I detta skede bedöms behovet av admini-
strativa resurser öka för att sköta allt från anmälan till beslut om 
resultat på provet och samordning av fortsatt utvecklingsarbete. Det 
är också i det här skedet som kostnader för lokaler, personal på plats 
respektive kostnader för rättning uppstår. Till detta kommer fort-
satta utvecklingskostnader för uppföljning och eventuell uppdater-
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ing samt förvaltning av alla digitala system. De uppskattade kostna-
derna myndighet för myndighet under tidsperioden 2021–2028 redo-
visas i tabell 16.8.  

Tabell 16.8 Summering av uppskattade kostnader per myndighet  
2021–2028  

Miljoner kronor per år  

Kostnad per 
myndighet/år 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Skolverket 2,25 13,95 28,35 27,95 12,35 12,35 12,35 12,35 
UHR 0,25 16,35 32,45 38,85 22,2 22,2 22,2 22,2 
Universitet 
och högskolor 

   0,9 17,6 17,6 17,6 17,6 

TOTALT 2,5 30,3 60,8 67,7 52,2 52,2 52,2 52,2 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  

16.1.7 Sammanfattning ekonomiska konsekvenser för staten  

Som konstaterades ovan i avsnitt 16.1.1 är det givet att utredningens 
förslag kommer att få konsekvenser i form av kostnader för staten. 
Utredningen har i avsnitten ovan lämnat en redogörelse för de kost-
nader som förslaget om ett nytt krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap uppskatt-
ningsvis skulle kunna innebära. För att underlätta överskådligheten 
har utredningen försökt redovisa kostnaderna moment för moment 
och myndighet för myndighet. Kostnaderna för de olika myndig-
heterna med ansvar för medborgarskapsprovsystemet har samman-
fattats i avsnitt 16.1.6. I tabell 16.9 redogörs för de kostnaderna som 
utredningen uppskattar att det nya kravet totalt skulle medföra för 
staten under perioden 2021–2028.  

Tabell 16.9 Uppskattade kostnader för staten för kravet på kunskaper  
2021–2028  

Miljoner kronor per år  

Kostnadspost/år 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Medborgarskapsprovsystemet 2,5 30,3 60,8 67,7 52,2 52,2 52,2 52,2 
Migrationsverkets 
handläggning  

    6 6 6 6 

TOTALT 2,5 30,3 60,8 67,7 58,2 58,2 58,2 58,2 
Källa: Sammanställning av egna uppskattningar och beräkningar i detta kapitel.  
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De uppskattade kostnaderna totalt för perioden 2021–2028 bedöms 
uppgå till cirka 400 miljoner kronor. 

16.2 Ekonomiska konsekvenser för kommuner, 
regioner, länsstyrelser, företag och enskilda  

16.2.1 Kommuner 

Förslag: Kommunernas kostnader för att anordna svenska för in-
vandrare bedöms öka med anledning av förslaget om krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap. 
Kostnaderna föreslås finansieras genom anslag.  

 
Utöver statens kostnader för införandet av medborgarskapsprovet 
uppkommer även kostnader för kommuner. För kommunerna hand-
lar det framför allt om att antalet deltagare i kommunal vuxenutbild-
ning i sfi kan komma att öka, såväl på grund av att vissa behöver lära 
sig svenska för kunna klara provet, som att vissa vill klara kurs D för 
att slippa göra medborgarskapsprovet. Det kan också vara så att 
intresset för kommunal vuxenutbildning i någon av de kurser som kan 
användas som bevis på kunskaper i samhällskunskap (se avsnitt 8.3) 
kan komma att öka något.  

Utredningen grundar sina antaganden på förslaget i avsnitt 8.2 om 
att godkänt betyg i sfi kurs D ska kunna användas som ett bevis på 
att man har de kunskaper i svenska som ska krävas för svenskt med-
borgarskap. Den som studerar på sfi och har för avsikt att någon 
gång i framtiden ansöka om svenskt medborgarskap kan, om denne 
fortsätter sina studier i sfi till kurs D och erhåller godkänt betyg i 
kursen i fråga, använda sig av det resultatet till styrkande av sina språk-
kunskaper i stället för att göra medborgarskapsprovet i svenska den 
dag han eller hon bestämmer sig för att ansöka om medborgarskap. 
Steget till att fullfölja utbildningen i sfi är kortast för den som har 
erhållit godkänt betyg i kurs C. Personer som studerar på kurs C har 
i allmänhet endast en termin kvar innan de når den nivå som krävs 
för att inte behöva göra den språkliga delen av medborgarskaps-
provet. För en uppskattning av hur många personer det kan röra sig 
om kan man se till historiska data för dem som erhöll svenskt med-
borgarskap år 2019. Bland dem hade 16 700 elever erhållit godkänt 
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betyg i kurs C i sfi. Av dessa studerade 80 procent vidare och erhöll 
godkänt betyg i kurs D. Om antalet personer som fortsätter att 
studera upp till kurs D i sfi ökar med 1 000 per år skulle kommunernas 
kostnader öka med drygt 20 miljoner kronor. Beräkningen grundar 
sig på en genomsnittlig utbildningskostnad per studerande och termin 
om 21 500 kronor. I sammanhanget bör dock nämnas att antalet 
personer som läser sfi sannolikt kommer att minska kommande år då 
invandringen till Sverige minskat väsentligt sedan år 2016. Det är där-
för möjligt att kostnaderna för kommunerna inte ökar utan förblir 
desamma eller kanske till och med minskar. 

De personer som i dag inte läser sfi eller som enbart studerar sfi 
kurs A eller B kommer sannolikt att skaffa sig de kunskaper som 
krävs för att klara kravet på kunskaper i svenska på annat sätt. Detta 
eftersom de kommer att behöva lägga avsevärd tid på att uppnå god-
känt betyg i sfi kurs D. Utredningen har därför inte gjort några be-
räkningar för dessa personer. 

När det gäller kravet på kunskap i samhällskunskap kan det för 
vissa framstå som fördelaktigt att läsa en kurs inom komvux som kan 
användas som bevis på kunskaper i samhällskunskap för medborgar-
skap. Som ett exempel kan nämnas att godkänt betyg i den grundläg-
gande kursen i samhällsorienterande ämnen kan användas som ett 
sådant bevis. Kursen i fråga ges som inledande kurs och som fort-
sättningskurs och kräver heltidsstudier under lite drygt en månad. 
För den som inte vill läsa in sig på en bok för att förbereda sig för 
medborgarskapsprovet skulle en sådan kurs möjligen kunna upp-
fattas som ett bättre alternativ. Komvux är dessutom inte avgifts-
belagd. Utredningen bedömer emellertid att antalet personer som är 
intresserade och villiga att genomgå en kurs på komvux i stället för att 
göra medborgarskapsprovet är försumbart. Utredningen lämnar där-
för inget förslag i denna del.  

16.2.2 Regioner och länsstyrelser 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande förväntas att ge upphov 
till vissa kostnader för länsstyrelserna. Dessa kostnader bedöms 
dock bli marginella och rymmas inom befintliga anslag. 

 



Konsekvensanalys SOU 2021:2 

386 

Förslagen förväntas inte få några nämnvärda konsekvenser för landets 
regioner. 

Konsekvenserna av utredningens förslag för landets länsstyrelser 
är att de i de fall sökanden omfattas av kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap måste pröva kravet i anmälningsärenden enligt 
7–9 §§ medborgarskapslagen. Dessa ärenden omfattar ofta barn eller 
ungdomar och ett mycket litet antal av dessa ärenden kommer att 
medföra krav på att anmälaren ska visa sina kunskaper. Utredningen 
bedömer därför att den ökade kostnaden för detta är försumbar. 
Länsstyrelserna bedöms därför inte behöva tillskjutas extra medel 
för detta.  

16.2.3 Företag  

Bedömning: Förslagen förväntas inte få några effekter för de små 
företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmågor eller vill-
kor i övrigt i förhållande till större företags.  

 
De förslag som lämnas i detta betänkandet bedöms inte ge några 
effekter på små företags förutsättningar och villkor i förhållande till 
större företags. 

16.2.4 Enskilda 

Bedömning: Den tid som enskilda avsätter för att genomföra 
medborgarskapsprovet bedöms ge upphov till vissa samhällseko-
nomiska kostnader.  

 
En ansökan om svenskt medborgarskap kostar i dag 1 500 kronor 
medan en anmälan enligt 6–9 §§ medborgarskapslagen kostar 175 kro-
nor (11 § medborgarskapsförordningen [2001:218]). Förslagen i 
detta betänkande innebär att det kommer att uppkomma kostnader 
för att göra medborgarskapsprovet för de som inte kan visa kun-
skaper på något av de andra sätt som föreskrivs i de förslagna nya 
13 b och 13 c §§ medborgarskapslagen. Den som behöver göra hela 
medborgskapsprovet kommer då att behöva betala 2 500 kronor, ut-
över ansöknings- eller anmälningsavgiften. Detta kan vara en bety-
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dande kostnad för den enskilde, särskilt för den med låg inkomst 
eller den som står långt från den svenska arbetsmarknaden. För den 
som behöver göra provet, eller delar av provet, flera gånger blir kost-
naden ännu högre.  

Förutom kostnaden för att göra provet kan kostnader för för-
lorad arbetsinkomst och/eller den fritid som provdeltagarna tvingas 
avsätta för att genomgå provet uppkomma. Om provet omfattar en 
hel dag kommer provtillfällena i många fall förläggas på helger, inte 
minst för att högskolor och universitet bedriver undervisning i sina 
lokaler på vardagar. Det är därför mycket svårt att uppskatta hur många 
personer som får förlorad arbetsinkomst. Om samtliga 18 000 
respektive 34 500 individer som i avsnitt 16.1.4 ovan uppskattas 
behöva göra medborgarskapsprovet avsätter maximalt sex respektive 
två timmar för att göra medborgarskapsprovet i svenska och sam-
hällskunskap och vid provtillfället förlorar inkomst motsvarande en 
genomsnittlig timlön på 200 kronor inklusive sociala avgifter blir den 
totala samhällsekonomiska kostnaden cirka 35 miljoner kronor.13 
Därutöver tillkommer resekostnader på cirka 3,4 miljoner kronor. 
Eftersom många sannolikt kan göra provet på helger då deltagaren 
inte arbetar, bedöms dock denna siffra vara högt räknad. Den tid 
som en individ lägger på att förbereda sig inför provet, eller alter-
nativt lägger på att genomgå en kurs på komvux bedöms inte utgöra 
någon nettokostnad för denne eftersom insatser som ökar indivi-
dens kunskaper och kompetens sannolikt leder till ökade förutsätt-
ningarna för högre framtida inkomster för denne. Någon beräkning 
för sådana kostnader har därför inte gjorts. 

16.3 Konsekvenser för domstolarna 

Bedömning: Förslagen förväntas ge upphov till vissa kostnader 
för domstolarna. Dessa kostnader bedöms dock rymmas inom 
befintliga anslag. 

   

 
13 Beräkningen grundar sig på att 18 000 personer genomgår medborgarskapsprovet i svenska 
och att det tar sex timmar för dem att göra det och att 34 500 personer genomgår medborgar-
skapsprovet i samhällskunskap och att det tar två timmar för dem att göra den provdelen.  
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Det är svårt att bedöma konsekvenserna av införandet av ett krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap för 
domstolarna. En möjlighet är ändå att utgå ifrån den överklagande-
frekvens som gällt tidigare för medborgarskapsärenden. Antalet mål 
om svenskt medborgarskap i migrationsdomstolarna brukar uppgå 
till cirka 1 200 om året.14 Ändringsfrekvensen år 2017 var 1 procent 
och 2018 var den 5 procent. Om Migrationskommitténs betänkande 
(SOU 2020:54) leder till lagstiftning kommer det på sikt sannolikt att 
leda till färre ansökningar om medborgarskap.15 Om den här utred-
ningens förslag leder till lagstiftning kommer det sannolikt också att 
påverka antalet sökande.  

Även om införandet av kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap sannolikt kommer att innebära en ökning i antalet 
överklagade ärenden bedöms nivån på antalet överklaganden vara så 
låg att domstolarna får antas kunna hantera konsekvenserna av det 
nya kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap inom ramen 
för sina befintliga anslag.  

I kapitel 14 föreslås att vissa beslut av UHR – beslut om utestäng-
ning från deltagande i prov samt att inte få resultat på ett prov – ska 
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Antalet överklagan-
den av sådana ärenden kan antas vara få och domstolarna bedöms kunna 
hantera också dessa kostnader inom ramen för befintliga anslag. 

16.4 Övriga konsekvenser 

16.4.1 Jämställdhet  

Bedömning: Det föreslagna kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap riskerar att få olika konsekvenser för kvinnor 
och män. För att kvinnor ska ges samma förutsättningar som män 
att uppnå kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap och 
kunna förvärva svenskt medborgarskap bedöms det behöva vidtas 
nödvändiga åtgärder för att stötta kvinnor. 

 
14 Av Migrationsverkets årsredovisning för 2019 synes det som att målen ökat betydligt, men 
den stora ökningen beror på att de sökande med stöd av 12 § förvaltningslagen (2017:900) 
begärt att ärendena ska avgöras. Dessa ärenden gäller inte frågan om medborgarskap utan 
endast om när det ska fattas ett beslut. Migrationsverket (2020). Migrationsverkets årsredo-
visning 2019.  
15 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet. 
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Sveriges regering har lagt fast att det övergripande målet för jäm-
ställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar 
regeringen efter sex delmål. Tre av dessa är av särskild relevans för 
utredningens förslag.  

Det första målet är att det ska gälla en jämn fördelning av makt 
och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet 
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattan-
det. Det andra målet handlar om att skapa ekonomisk jämställdhet. 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Delmålet 
tar sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och 
män och omfattar bl.a. inkomster i form av lön och näringsverk-
samhet. Eftersom det finns forskning som visar hur viktigt det är att 
kunna svenska för att etablera sig på arbetsmarknaden räcker det 
som argument för varför det är viktigt för alla, både kvinnor och män, 
att få så mycket stöd som möjligt för att lära sig svenska. Det tredje 
målet handlar om vikten av jämställd utbildning. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.16 

Medborgarskapet är en formell förutsättning för att ytterst kunna 
påverka den politiska styrningen i Sverige. Mot bakgrund av reger-
ingens första jämställdhetsmål bör det därför vara en självklarhet att 
möjligheten att förvärva svenska medborgarskap ska vara lika för kvin-
nor och män. De av utredningen specificerade kraven på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap gäller visserligen lika för kvinnor och 
män. I realiteten riskerar dock förslaget att få olika konsekvenser för 
kvinnor och män. I avsnitt 7.4.2 redogörs för forskning som ger stöd 
åt slutsatsen att införandet av ett språkkrav generellt sett riskerar att 
innebära en större utmaning för bl.a. kvinnor, vilket i sin tur riskerar 
att göra det svårare för kvinnor än för män att bli medborgare i 
Sverige. Exempel på hinder i de nordiska länderna som innebär att 
kvinnor inte i samma utsträckning som män etablerar sig på arbets-
marknaden kan vara bristande tillgång till barnomsorg men också låg 
utbildnings- och språknivå.17 Samtidigt visar statistik (se tabell 16.10) 

 
16 Socialdepartementet (2020). Mer om jämställdhetspolitikens mål. www.regeringen.se/artiklar/ 
2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/ [2020-12-01]. 
17 Nordiska ministerrådet (2018). Nyanlända kvinnors etablering – En komparativ studie av ny-
anlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna, s. 39 f. 
och s. 44. oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/04/Nyanlända-kvinnors-etablering.pdf. 
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att andelen kvinnor med godkända betyg i svenska är cirka tio pro-
cent större än vad motsvarande andel är bland män. Andelen som har 
godkända betyg i samhällskunskap är ungefär lika hög bland kvinnor 
som den är bland män.  

Tabell 16.10 Kvinnor och män i åldrarna 16–66 år med godkända betyg 
i svenska eller samhällskunskap som förvärvade svenskt 
medborgarskap 2019  

Andel i procent  

Utbildning Kvinnor Män 

Sfi kurs D 34 25 
Svenska grund- eller gymnasieskolan 40 27 
Samhällskunskap grund- eller gymnasieskolan 14 13 

Källa: Egna beräkningar baserade på data från Statistiska Centralbyrån. 

 
 
Även om det är svårt att dra några egentliga slutsatser av detta utan 
att veta mer skulle det kunna tyda på att när kvinnor väl tar del av 
t.ex. kursinsatser så klarar de sig bättre än män. Vikten av att arbeta 
medvetet och aktivt med kvinnors förutsättningar att uppnå kraven 
för förvärv av medborgarskap får extra tyngd mot bakgrund av vad 
som framkommer i Jämlikhetskommissionens betänkande En gemen-
sam angelägenhet (SOU 2020:46). I detta betänkande dras slutsat-
sen att kvinnor ges sämre förutsättningar än män att etablera sig i 
det svenska samhället.18 För att kvinnor ska ges samma förutsätt-
ningar som män att förvärva svenskt medborgarskap är det därför 
mycket viktigt att det vid införandet av ett krav på svenska och sam-
hällskunskap vidtas nödvändiga åtgärder för att ge stöd åt kvinnor 
för att uppnå det ställda kravet.    

 
18 Jämlikhetskommissionen (2020). En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). Stockholm: 
Finansdepartementet, s. 483–515. 
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16.4.2 Integration  

Bedömning: Med den nivå på kunskaper som satts och med stöd-
insatser för att så många som möjligt ska kunna klara kravet, 
bedöms utredningens förslag kunna bidra till att de som har en 
hög motivation att bli svenska medborgare får större framgång på 
arbetsmarknaden. 

 
Den svenska integrationspolitikens mål är lika rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
Integration i samhället är dock svår att bedöma och mäta. Det kan 
handla om t.ex. att delta i val, föreningsliv, idrottsrörelser men också 
att komma in på arbetsmarknaden. Migrationskommittén, som före-
slog införandet av språkkrav och krav på samhällskunskap för per-
manent uppehållstillstånd, gjorde bedömningen att kravet kan ge 
nyanlända incitament att lära sig svenska och skaffa kunskaper om 
hur det svenska samhället är organiserat och fungerar och att kravet 
därför kan förväntas förbättra integrationen i samhället.19  

Enligt kommittédirektiven till den här utredningen är ett av syf-
tena bakom införandet av ett godkänt prov i svenska och grund-
läggande samhällskunskap att främja ett inkluderande samhälle. Som 
framgått av avsnitt 7.4.2 är det svårt att veta om införandet av ett 
krav på svenska och samhällskunskap kommer att leda till ett inklu-
derande samhälle. I avsnittet framgår att det finns forskning som ger 
stöd för att det finns en stark koppling mellan invandrares språkkun-
skaper och deras framgång på arbetsmarknaden. Det finns emellertid 
inte några studier som mäter den direkta effekten av införandet av 
språktest för migranters motivation att lära sig språk. Det finns dock 
studier som visar att för att ett språktest ska fungera som ett medel 
att skapa ett ”inkluderande samhälle” krävs att presumtiva med-
borgares språkfärdigheter verkligen påverkas av den ökade motiva-
tion som möjligheten till medborgarskap förväntas ge. Det skulle 
kunna innebära att införandet av ett krav på svenska och samhälls-
kunskap skulle medföra att de som har mest att vinna på ett med-
borgarskap också är mest motiverade att lära sig svenska för att kunna 
förvärva medborgarskap. 

 
19 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet, 
s. 430 f. 
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När det gäller varför personer vill bli medborgare och betydelsen 
av förvärv av medborgarskap för integration tycks det inte heller 
finnas någon enhetlig bild i befintlig forskning. Från ett mer indivi-
duellt perspektiv tycks det finnas ett samband mellan intresset för 
att förvärva medborgarskap och kombinationen av vilket land in-
vandraren kommer från respektive vilket land invandraren kommer 
till. Andra har fört mer ekonomiska resonemang som bottnar i ut-
gångspunkten att intresset för medborgarskap har att göra med vad 
invandraren får ut av det. Om det efter en analys av för- och nack-
delar i det enskilda fallet visar sig vara en fördel för individen att byta 
medborgarskap kommer intresset för att byta medborgarskap att 
öka. Det finns även de som menar att intresset för medborgarskap 
snarare har att göra med hur attityderna ser ut i landet som invand-
rarna kommer till. Om invånarna i det landet är välkomnande kom-
mer det att leda till ett ökat intresse hos individer att bli medborgare. 

Mot bakgrund av att motivation är en så komplex företeelse har 
det ansetts svårt att mäta dess effekter på språkinlärningen. Tvärtom 
finns det stöd för att högre krav på språkkunskaper i stället leder till 
exkludering och diskriminering, i synnerhet av kvinnor, äldre och 
grupper med låg eller ingen utbildningsbakgrund, vilket riskerar att 
leda till segregation i stället för till integration. 

En väsentlig parameter i sammanhanget är hur högt kravet på 
kunskap i svenska och samhällskunskap ställs och på vilket sätt kra-
vet ställs. Som framgår av avsnitt 7.4.2. finns det forskning som visar 
att det är väsentligt svårare och tar längre tid att bli medborgare i 
Danmark, där det sedan länge har funnits högt ställda krav på kun-
skaper i danska och samhällskunskap. Ett för högt ställt krav kan 
alltså leda till segregation i stället för integration och riskerar att 
drabba kvinnor i högre grad än män (se avsnitt 16.4.1).  

Utredningens förslag ska läsas som ett försök att balansera alla 
dessa svårigheter med förhoppningen att förslaget, med den nivå som 
satts och med andra stödinsatser för att så många som möjligt ska 
kunna klara kraven, bidrar till att de som har en hög motivation att 
bli svenska medborgare också får större framgång på arbetsmarknaden.  

När det gäller integration i övrigt så finns förhoppningen att kun-
skaper i samhällskunskap i kombination med kunskaper i svenska 
ska leda till en bättre förståelse av samhället och ett större engage-
mang i samhällsfrågor och att detta i förlängningen ska kunna leda 



SOU 2021:2 Konsekvensanalys 

393 

till en förbättrad integration.20 Det finns dock, som angetts ovan, 
ingen forskning som visar att kunskapskrav leder till detta. 

16.4.3 Brottslighet 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms inte påverka 
brottsligheten i något större avseende eller antalet ärenden inom 
rättsväsendet. 

 
Utredningens förslag om ett digitalt medborgarskapsprov innebär 
utmaningar i säkerhets- och sekretesshänseende vid genomförandet 
av provet. Det kan inte heller uteslutas att det kan komma att ske 
hackerattacker. För att minska risken för fusk och spridning av pro-
vet föreslås bestämmelser om att den som använder otillåtna hjälp-
medel eller försöker vilseleda vid provet ska kunna utestängas från 
deltagande i provet under två års tid. Den som inte följer dessa be-
stämmelser och/eller inte kan visa upp en godtagbar och giltig iden-
titetshandling eller som inte intygar att han eller hon kommer att 
lämna svar på provet utan att använda otillåtna hjälpmedel eller vilse-
leda vid provet föreslås bli utan resultat på provet (se avsnitt 12.4). 
Vidare kan en provdeltagare som i strid med sin försäkran ändå 
använder otillåtna hjälpmedel eller vilseleder på annat sätt anses ha 
lämnat osann uppgift vid provet vilket innebär att han eller hon kan 
dömas för osann försäkran (15 kap. 10 § brottsbalken).  

Utredningens bedömning är att förslagen inte påverkar brottslig-
heten i något större avseende eller att antalet ärenden inom rätts-
väsendet påverkas nämnvärt. Däremot kommer UHR samt genom-
förande universitet och högskolor att behöva lägga tid och resurser 
på att förebygga fusk genom t.ex. tydliga föreskrifter och rutiner.  

Vidare noteras att det av forskning inom olika vetenskapliga disci-
pliner framgår att det finns ett tydligt samband mellan ökad utbild-
ning och långsiktigt minskad brottslighet.21 Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap kan således öka förutsättningarna för 

 
20 Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) (2020). 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Stockholm: Justitiedepartementet, 
s. 431. 
21 Meghir, Palme & Schnabel (2011). The effect of education policy on crime: an intergenerational 
perspective, Working paper 2011:20. IFAU Institute for labour market policy evaluation. 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128153918000094 [2020-12-02]. 
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att informationsinsatser som görs i brottsförebyggande syfte når 
fram till en större krets av individer. Det finns dock, vad utredningen 
känner till, ingen forskning eller utvärdering som visar hur stora 
dessa effekter kan komma att bli, varför några samhällsekonomiska 
beräkningar inte har gjorts. 

16.4.4 Sysselsättning och offentlig service 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms få vissa konse-
kvenser för sysselsättningen.  

 
Förslaget bedöms få vissa konsekvenser för sysselsättningen. För-
slaget innebär att vissa arbetstillfällen skapas i kategorin handlägg-
ning och administration. Härutöver handlar det om behov av prov-
utvecklare inom ämnesområdet svenska och samhällskunskap och 
tjänster inom it-systemutveckling och support. Förslaget innebär att 
det kommer att behövas examinatorer med särskild kompetens i 
svenska (cirka 4–5 årsarbetskrafter). Utredningen bedömer att det 
kommer att finnas tillräckligt med kompetenta personer för att täcka 
behovet. Härutöver kommer det att finnas ett behov av provvakter 
vid provens genomförande.  

Kunskapskravet kan förväntas leda till att fler personer läser sfi 
eller slutför sina sfi-studier genom att klara av alla kurser till och med 
kurs D (jfr avsnitt 16.2.1). Det innebär att det kommer att behövas 
fler lärare till sfi-utbildningen, men som anges i avsnitt 16.2.1 bedöms 
antalet personer som läser sfi att minska under kommande år varför 
behovet av lärare av det skälet kommer att minska. 

Härutöver leder förslaget förhoppningsvis till att fler med ut-
ländsk bakgrund lär sig bättre svenska vilket i sig ökar deras möjlig-
heter att etablera sig på arbetsmarknaden. Med vetskap om att det är 
en stor andel personer med utländsk bakgrund som arbetar inom 
t.ex. vård och omsorg skulle förslaget i förlängningen kunna leda till 
konsekvenser i form av ökad offentlig service.   
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16.4.5 Klimat och miljö 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms inte inverka 
på klimat och miljö. 

 
Inverkan på klimat och miljö bedöms vara försumbar. Utredningen 
lämnar därför inget förslag i detta avseende. 

16.4.6 Kommuner och regioner 

Bedömning: Den samhällsekonomiska vinsten till följd av att fler 
kommuninvånare förbättrar sina kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap går inte att uppskatta. 

 
I den mån kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap leder 
till att fler kommuninnevånare förbättrar sina språkliga förmågor 
och blir mer insatta i hur den svenska samhällsgemenskapen är upp-
byggd kan positiva indirekta effekter uppkomma för såväl kom-
munen som för staten och andra. Det kan också förstärka den lokala 
demokratin och därmed ha indirekt betydelse för det kommunala 
självstyret. Dessa effekter är dock näst intill omöjliga att kvantifiera. 
Utredningen avstår därför från att uppskatta hur stor samhällseko-
nomisk vinst som kan uppkomma till följd av detta. 

16.4.7 Enskilda 

Bedömning: Förslagen i detta betänkande bedöms respektera de 
konventionsåtaganden och internationella avtal som Sverige har 
att följa och vara väl avvägda eller ha liten eller ingen påverkan på 
enskilda. 

 
Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter i kraft. Inkorporeringen innebär 
att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter 
tydliggörs. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa alltid beaktas 
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vid åtgärder som rör barn (artikel 3). Vidare får barn inte utsättas för 
godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privatliv (artikel 16).  

Utredningens förslag om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap omfattar inte barn under 16 år och personer som 
fyllt 67 år. Inte heller statslösa under 21 år födda i Sverige omfattas 
av kravet. Många av de ungdomar som fyllt 16 år och som omfattas 
av kravet på kunskaper kommer att kunna visa kunskaper t.ex. genom 
godkänt betyg i svenska och samhällskunskap från grundskolans 
årskurs 9 eller en kurs i något av de ämnena från gymnasiet. För-
slaget bedöms därför ha liten påverkan på barns och ungdomars möj-
ligheter att bli svenska medborgare.  

För personer som t.ex. har en funktionsnedsättning ska med-
borgarskapsprovet kunna genomföras med anpassning. För den som 
har en funktionsnedsättning eller som av andra personliga förhållan-
den inte har förmåga att visa kunskaper ska dispens från kunskaps-
kravet kunna medges om det inte rimligen kan förväntas av personen 
i fråga att han eller hon ska kunna visa de efterfrågade kunskaperna. 
Genom möjligheterna till anpassning och dispens för den med funk-
tionsnedsättning m.m. bedöms de eventuella negativa konsekven-
serna av att ett krav på kunskaper för medborgarskap införs mildras.  

16.4.8 Konventionsåtaganden  

Bedömning: Förslagen bedöms inte få några EU-rättsliga konse-
kvenser. Förslagen bedöms respektera de konventionsåtaganden 
och internationella avtal som Sverige har att följa. 

 
I avsnitt 6.3.2 lämnar utredningen förslag som innebär att bl.a. stats-
lösa födda i Sverige som inte har fyllt 21 år och nordiska medborgare 
som önskar förvärva medborgarskap enligt 18 eller 19 § medborgar-
skapslagen inte ska omfattas av kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap. Utredningen har i sina förslag förhållit sig till de 
konventionsåtaganden och internationella avtal som finns på om-
rådet. Förslaget bedöms inte få några EU-rättsliga konsekvenser. 
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16.5 Förslag till finansiering av reformen 

Bedömning: Statens utgifter bedöms öka med anledning av för-
slagen om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
förvärv av svenskt medborgarskap och införandet av ett med-
borgarskapsprov.  

 
Förslag: Utgifterna föreslås finansieras genom provavgifter och 
genom att medel tillförs utgiftsområde 8 Migration och utgifts-
område 16 Utbildning. 

 
Utredningens förslag bedöms innebära att statens utgifter ökar. 
Ökningen beror till största del på förslaget om att införa ett digitalt 
medborgarskapsprov. Provet föreslås bestå av två delar: svenska och 
samhällskunskap. Ett godkänt resultat ska kunna användas av en 
person för att visa att han eller hon uppfyller det krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap som före-
slås föras in i medborgarskapslagen.  

Att förbereda inför, konstruera, bygga upp, genomföra, förvalta 
och sedan fortsätta utveckla medborgarskapsprovet under åren 
2021–2028 samt handlägga det nya kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap från och med år 2025 uppskattas kosta sammanlagt 
cirka 400 miljoner kronor.  

Kostnaderna för förstudier, provkonstruktion, konstruktion av 
ett digitalt provsystem, inköp av datorer, arbete med föreskrifter upp-
byggnad av organisationen av provet m.m. under åren 2021–2024 
beräknas uppgå till drygt 160 miljoner kronor (se avsnitt 16.1). Dessa 
kostnader bör enligt utredningens bedömning finansieras genom 
tillskott till utgiftsområde 8 Migration. Utredningen grundar sitt ställ-
ningstagande på att kravet på kunskaper förs in i medborgarskaps-
lagen och att ändamålet och syftet med medborgarskapsprovet är att 
visa att individen har de kunskaper som efterfrågas för att bli svensk 
medborgare. Medborgarskap har enligt utredningen en tydlig kopp-
ling till utgiftsområde 8 Migration.  

Kostnaderna som är kopplade till genomförandet av provet under 
åren 2025–2028 däribland kostnader för provlokaler och provvakter, 
konstruktion av nya prov och uppdatering av frågebank, rättning, för-
valtning av digitala system m.m. beräknas uppgå till nästan 60 mil-
joner kronor per år och föreslås finansieras i huvudsak genom prov-
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deltagarnas provavgifter (jfr avsnitt 16.1). I kostnaderna ingår också 
ökade kostnader för handläggning av medborgarskapsärenden på grund 
av införandet av kunskapskravet däri inkluderat bedömning av frå-
gor om dispens.  

Som framgår av avsnitt 12.2 föreslås avgiften för att göra provet i 
svenska vara 2 000 kronor per provtillfälle och avgiften för samhälls-
kunskapsprovet 500 kronor per provtillfälle. För den som behöver 
göra om en eller flera delar av svenskprovet föreslås avgiften vara 
500 kronor per del och provtillfälle. Vid en beräkning av sammanlagda 
provintäkter utifrån antagandet i avsnitt 16.1.4 ovan att medborgar-
skapsprovet i svenska kommer att göras av 18 000 provdeltagare och 
att 34 500 personer kommer att göra provets samhällskunskapsdel 
kommer de årliga intäkterna från medborgarskapsprovets avgifter 
att uppgå till nästan 53 miljoner kronor, vilket inte fullt ut täcker de 
årliga kostnaderna om nästan 60 miljoner kronor. Av skäl som fram-
går av avsnitt 12.2 anser utredningen inte att det är lämpligt att belasta 
provdeltagarna med högre avgifter för att göra provet än de som 
anges ovan. För att uppnå full kostnadstäckning för de kostnader 
som bedöms uppkomma åren 2025–2028 föreslås därför att tillskott 
av medel görs till utgiftsområde 8 Migration på samma sätt som före-
slås ske för kostnaderna som uppkommer åren 2021–2024. Alternativt 
skulle anmälnings- och ansökningsavgiften för att förvärva medborgar-
skap (11 § medborgarskapsförordningen [2001:218]) kunna höjas.  

När det gäller de kostnader som kan uppkomma på grund av att ett 
ökat antal personer bedöms vilja fullfölja sfi kurs D (avsnitt 16.2.1), 
föreslår utredningen att dessa finansieras genom att utgiftsområde 16 
Utbildning tillförs medel. 
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17 Författningskommentar 

17.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:82) 
om svenskt medborgarskap 

7 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för ett barn som inte har 
svenskt medborgarskap att förvärva svenskt medborgarskap genom 
anmälan av den eller dem som har vårdnaden om barnet.  

I första stycket punkt 3 införs en ny förutsättning för medborgar-
skap nämligen att barnet vid beslutstillfället ska ha visat kunskaper i 
svenska och samhällskunskap enligt 13 a §.  

Med barn avses minderåriga. Kravet gäller dock inte barn under 
16 år eller statslösa barn som är födda i Sverige (jfr 13 a §). Kun-
skaperna i svenska och samhällskunskap ska visas genom godkänt 
resultat på medborgarskapsprovet i svenska och samhällskunskap 
eller på annat sätt. Vad innebörden är av medborgarskapsprov och 
vilka andra sätt att visa kunskap på som finns framgår av 13 a–c §§.  

Kravet på kunskaper ska vara uppfyllt vid beslutstillfället, vilket i 
fråga om anmälningsärenden avviker från gängse principer, vilket i 
sig är skälet till att det särskilt har reglerats i paragrafen. Det innebär 
alltså att det är barnets ålder vid beslutstillfället som avgör om barnet 
omfattas av kravet på kunskaper eller inte. En person som hinner 
fylla 16 under handläggningstiden omfattas alltså av kravet och kom-
mer behöva komplettera sin anmälan. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 
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8 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för en utlänning som har fyllt 
18 men inte 21 år att förvärva medborgarskap genom anmälan.  

I punkt 3, som är ny, införs krav på att en utlänning vid besluts-
tillfället ska ha visat kunskaper i svenska och samhällskunskap enligt 
13 a §. Kravet på kunskaper gäller inte statslösa personer som är 
födda i Sverige under 21 år. 

Punkt 3 har utformats på samma sätt och har samma innebörd 
som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.  

9 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för den som har fyllt 18 år och 
som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap att 
återfå detta genom anmälan.  

I punkt 4, som är ny, införs krav på att den som vill återfå svenskt 
medborgarskap vid beslutstillfället ska ha visat kunskaper i svenska 
och samhällskunskap enligt 13 a §. Kravet på kunskaper gäller inte 
utlänningar som har fyllt 67 år. 

Punkt 4 har utformats på samma sätt och har samma innebörd 
som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.  

10 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för när barn till en utlänning 
som förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 6–9 §§ 
också förvärvar medborgarskap. 

I paragrafen införs ett nytt, tredje stycke enligt vilket det för för-
värv av medborgarskap ska krävas att kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap enligt 13 a § har visats vid beslutstillfället.  

Bestämmelserna innebär att barn som har fyllt 16 men inte 18 år 
måste kunna visa att de uppfyller kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för att medborgarskap ska kunna förvärvas. Barn 
som vid beslutstillfället är under 16 år omfattas inte av det nya kravet 
på kunskaper. 
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Införandet av ett krav på kunskaper i svenska och samhällskun-
skap i denna paragraf innebär att det införs en prövning i en situation 
där ett barn som fyllt 16 år annars automatiskt hade förvärvat 
medborgarskap. Tredje stycket har i övrigt utformats på samma sätt 
och har samma innebörd som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1.  

10 a § 

Paragrafen, som är ny, reglerar möjligheten till dispens från kravet 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap vid förvärv av med-
borgarskap genom anmälan. 

Enligt paragrafen förvärvar den som inte kan visa kunskaper i 
svenska och samhällskunskap enligt vad som anges i 7 § 3, 8 § 3, 9 § 4 
och 10 § tredje stycket, medborgarskap genom anmälan endast om 
han eller hon på grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas 
visa sådana kunskaper.  

Att någon på grund av särskilda skäl inte rimligen kan förväntas 
visa kunskaper i svenska och samhällskunskap omfattar t.ex. situa-
tionen då en person har en väsentlig funktionsnedsättning som in-
verkar på dennes förmåga att visa sina kunskaper. Det kan också vara 
fråga om andra personliga förhållanden. Att funktionsnedsättningen 
eller de personliga förhållandena ska vara väsentlig(a) för att utgöra 
grund för dispens från kravet på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap innebär att nedsättningen ska vara av en viss omfattning 
och av mera permanent tillstånd, dvs. inte av temporär eller över-
gående natur. Att det inte rimligen kan förväntas att individen ska 
kunna visa kunskaper för medborgarskap ska förstås som att det ska 
framstå som mycket svårt för individen att göra medborgarskaps-
provet eller visa kunskaper i svenska och samhällskunskap på annat 
sätt, även med anpassning. För att dispens ska kunna medges bör 
individen som utgångspunkt också kunna visa att denne har försökt 
att göra medborgarskapsprovet och/eller läst svenska för invandrare, 
svenska eller svenska som andraspråk viss tid utan att ha klarat kun-
skapsmålen för godkänt resultat. Vid prövningen av om det före-
ligger särskilda skäl måste det således göras en helhetsbedömning av 
individens funktionedsättning eller personliga förhållanden, hur 
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omfattande de är och hur stor sannolikheten är för att denne sett 
över tid inte kommer att kunna nå de krav som ställs upp.  

Övervägandena finns i avsnitt 9.2. 

11 § 

Paragrafen innehåller ett antal krav som måste vara uppfyllda för att 
en utlänning efter ansökan ska kunna beviljas svenskt medborgar-
skap (naturalisation).  

Enligt punkt 6, som är ny, ska det för förvärv av medborgarskap 
krävas att utlänningen kan visa kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap enligt vad som anges i 13 a §. Kravet på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap ska gälla för den som har fyllt 16 men inte 67 år. 
Kravet gäller dock inte statslösa personer som är födda i Sverige som 
inte fyllt 21 år. Kunskaperna i svenska och samhällskunskap ska visas 
genom godkänt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och 
samhällskunskap eller på annat sätt (13 a §). Vad innebörden är av 
medborgarskapsprov och vilka andra sätt att visa kunskap på som 
finns framgår av 13 a–c §§.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 

12 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om dispens från de krav som 
ställs upp för naturalisation i 11 §.  

I första stycket införs en hänvisning till det nya tredje stycket.  
I tredje stycket, som är nytt, införs bestämmelser om dispens från 

kravet i 11 § 6 på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Dispens 
ska kunna medges endast om sökanden på grund av särskilda skäl 
inte rimligen kan förväntas visa kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap. Kunskaper i svenska och samhällskunskap kan visas genom 
godkänt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och samhälls-
kunskap eller på annat sätt. Vad innebörden är av medborgarskaps-
prov och vilka andra sätt att visa kunskap på som finns framgår av 
13 a–c §§. 

Tredje stycket är utformat på samma sätt som andra stycket och 
innebär, läst tillsammans med första stycket, att en sökande måste 
uppfylla kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att 
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naturaliseras såvida han eller hon inte kan visa att det finns särskilda 
skäl som gör att han eller hon inte rimligen kan förväntas att visa 
sådana kunskaper. Innebörden av ”särskilda skäl” i tredje stycket är 
således inte densamma som särskilda skäl i första stycket 3. Om sär-
skilda skäl i första stycket 3 föreligger kan en ansökan om medborgar-
skap beviljas även om inte alla kriterier i 11 § är uppfyllda. Med sär-
skilda skäl avses t.ex. sökandens personliga förhållanden eller att 
Sverige kan ha nytta av att en person blir svensk medborgare vid pröv-
ningen av ansökan om medborgarskap (prop. 1999/2000:147 s. 49).  

Innebörden av särskilda skäl i tredje stycket framgår av kom-
mentaren till 10 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.2 och 9.3. 

13 § 

Paragrafen reglerar beslut om förvärv av medborgarskap för ogifta 
barn under 18 år i samband med att beslut om naturalisation fattas 
för barnets förälder.  

Enligt andra stycket, som är nytt, ska det för förvärv av med-
borgarskap för ett ogift barn under 18 år krävas att kunskaper i 
svenska och samhällskunskap har visats enligt 13 a §.  

Bestämmelserna innebär att barn som har fyllt 16 men inte 18 år 
måste kunna visa att de uppfyller kravet på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för att medborgarskap ska kunna förvärvas. Barn 
blir alltså inte automatiskt svenska medborgare för att deras vård-
nadshavare blir det. Barn som vid beslutstillfället är under 16 år om-
fattas inte av det nya kravet på kunskaper.  

Kunskaper i svenska och samhällskunskap kan visas genom god-
känt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och samhällskunskap 
eller på annat sätt. Vad innebörden är av medborgarskapsprov och vilka 
andra sätt att visa kunskap på som finns framgår av 13 a–c §§. 

I tredje stycket, som är nytt, införs bestämmelser om dispens från 
kravet på kunskaper i 13 a§. Enligt bestämmelserna ska dispens 
kunna medges endast om barnet på grund av särskilda skäl inte rim-
ligen kan förväntas visa kunskaper i svenska och samhällskunskap.  

Innebörden av särskilda skäl i tredje stycket framgår av kom-
mentaren till 10 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1 samt 9.2 och 9.3. 
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Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 

13 a § 

Paragrafen, som är ny, beskriver kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Paragrafen reglerar 
också vilka förmågor, färdigheter och kunskaper som ska prövas i med-
borgarskapsprovet och på vilken nivå det ska ske. 

I första stycket anges att kunskaper i svenska och samhällskunskap 
ska visas antingen genom godkänt medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap eller på annat sätt. Kunskaperna är en förut-
sättning för förvärv av svenskt medborgarskap. Medborgarskaps-
provet består av en provdel i svenska och en i samhällskunskap. 

I andra stycket anges att provet i svenska ska pröva läs- och hör-
förståelse på nivå B1 enligt gemensam europeisk referensram för 
språk (GERS) och skriftlig och muntlig färdighet på GERS-nivå A2. 

Enligt tredje stycket ska provet i samhällskunskap utformas på 
svenska på GERS-nivå B1 och pröva grundläggande samhällskunskap. 
Med samhällskunskap på en grundläggande nivå avses kunskaper som 
anges i 3 § förordningen (0000:000) om medborgarskapsprov i svenska 
och samhällskunskap som behövs för att leva och fungera i det svenska 
samhället med fokus på demokrati och den demokratiska processen. 
Som exempel på sådana kunskaper kan nämnas traditioners betydelse 
och hur de har påverkat det svenska samhället, hur arbetsmarknaden, 
arbetslivet och privatekonomi fungerar, vilka Sveriges grundlagar är 
och övergripande kunskap om hur det svenska rättssystemet fungerar. 
Andra exempel på sådana kunskaper är vad det innebär att vara en 
aktiv, ansvarstagande och delaktig medborgare med grundläggande 
kunskaper om såväl jämlikhet och jämställdhet som mänskliga rättig-
heter och demokratiska värden, principer och processer. 

I fjärde stycket anges att kravet på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap gäller för den som har fyllt 16 men inte 67 år. Statslösa 
födda i Sverige och som är under 21 år omfattas inte av kravet. Det är 
åldern vid tidpunkten för beslutet som är avgörande för om en person 
omfattas av kravet eller inte. En person som hinner fylla 16 under 
handläggningstiden omfattas alltså av kravet och kommer behöva 
komplettera sin ansökan eller anmälan. En person som under hand-
läggningstiden av sin ansökan eller anmälan om svenskt medborgar-
skap hinner fylla 67 år omfattas dock inte av kravet på kunskaper. 
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Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1–6.3.2, 7.3, 7.4.1–7.4.3, 
7.5.1–7.5.2. 

13 b § 

Paragrafen, som är ny, reglerar på vilka sätt, förutom godkänt med-
borgarskapsprov enligt 13 a §, som en person ska kunna visa kun-
skaper i svenska på för att uppfylla kravet på språkkunskaper för 
svenskt medborgarskap. Uppräkningen av andra sätt att visa kun-
skaper i svenska på är uttömmande. 

I första stycket anges vilka andra sätt som en person ska kunna 
använda för att visa kunskaper i svenska. Enligt punkt 1 ska godkänt 
betyg i svenska för invandrare (sfi) i kurs D kunna användas för att 
visa på kunskaper i svenska. Detta innebär att betyg i sfi från såväl 
kommunal vuxenutbildning som folkhögskola och Kriminalvården 
kan användas för att visa kunskaper.  

Ett annat sätt att visa kunskaper enligt punkt 2 a är genom god-
känt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolans 
årskurs 9. Enligt punkt 2 b och punkt 2 c kan även godkänt betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk från grundsärskolans årskurs 9 
och specialskolans årskurs 9 eller 10 användas för att visa kunskaper 
i svenska på annat sätt.  

Enligt punkt 3 ska godkänt betyg i svenska eller svenska som andra-
språk motsvarande grundskolans årskurs 9 från gymnasial introduk-
tionsutbildning kunna utgöra ett annat sätt att visa kunskaper i 
svenska på.  

I punkt 4 anges att godkänt betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk från en kurs i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning är ett annat sätt att visa kunskaper i svenska 
på. Det godkända betyget från gymnasieskolan kan vara från vilken 
kurs i svenska 1, 2 eller 3 som helst. Med motsvarande utbildning 
avses godkänt resultat från en kurs i svenska eller svenska som andra-
språk från en folkhögskola på gymnasial nivå.  

Enligt punkt 5 ska även godkänt betyg i en kurs i svenska eller 
svenska som andraspråk från kommunal vuxenutbildning på grund-
läggande eller gymnasial nivå kunna användas som bevis på efter-
frågade språkkunskaper för medborgarskap. Med en kurs i svenska 
eller svenska som andraspråk förstås hela kursen, dvs. eleven ska ha 
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fått betyg i samtliga delkurser i t.ex. svenska på kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande nivå för att kunna använda sig av 
betyget som ett bevis på kunskaper för medborgarskap.  

I punkt 6 anges att godkänt resultat på Tisus-test ska kunna 
användas som ett annat sätt visa kunskaper i svenska. Tisus-testet är 
ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och 
högskolor i Sverige som är avsett för den med utländsk gymnasie-
utbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och 
som saknar betyg i svenska. Testet tas fram och arrangeras av Insti-
tutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. 

Enligt andra stycket ska den som har godkänt avgångsbetyg i 
danska, norska eller svenska från en nordisk grundskola eller ett 
nordiskt gymnasium anses ha kunskaper i svenska vid förvärv av 
svenskt medborgarskap enligt 7–10, 11 och 13 §§. En person med 
godkänt avgångsbetyg i något av de angivna språken från en nordisk 
grundskola eller nordiskt gymnasium ska kunna uppfylla kravet på 
kunskaper i svenska genom ingivande av ett sådant dokument. Till 
skillnad från vad som gäller i bl.a. Danmark så krävs inte att personen 
som söker svenskt medborgarskap ska ha ett nordiskt medborgar-
skap för att bestämmelsen ska vara tillämplig. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.2. 

13 c § 

Paragrafen, som är ny, reglerar på vilka sätt, förutom godkänt med-
borgarskapsprov enligt 13 a §, som en person ska kunna visa kun-
skaper i samhällskunskap på för att uppfylla kravet på samhälls-
kunskap för svenskt medborgarskap. 

Enligt punkt 1 a–c är godkänt betyg i samhällskunskap från grund-
skolans eller grundsärskolans årskurs 9 eller specialskolans årskurs 9 
eller 10 ett sätt att visa kunskaper i samhällskunskap.  

Enligt punkt 2 ska godkänt betyg i samhällskunskap från en kurs 
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning 
vara ett annat sätt att visa kunskaper i samhällskunskap på. Det god-
kända betyget från gymnasieskolan kan vara från vilken kurs i sam-
hällskunskap som helst. Med motsvarande utbildning avses godkänt 
resultat från en kurs i samhällskunskap på gymnasial nivå från folk-
högskola.  
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Enligt punkt 3 a ska godkänt betyg i en kurs i samhällskunskap 
eller en kurs i grundläggande samhällsorienterande ämnen från kom-
munal vuxenutbildning på grundläggande nivå kunna användas som 
bevis på efterfrågade samhällskunskaper för medborgarskap. Med 
kurs i grundläggande samhällsorienterande ämnen förstås såväl den 
inledande kursen som fortsättningskursen.  

I punkt 3 b anges att godkänt betyg i samhällskunskap från en 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska kunna utgöra ett 
annat sätt att visa samhällskunskaper på. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

13 d § 

Paragrafen är ny och reglerar möjligheten för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
det medborgarskapsprov som avses i 13 a § första stycket. Regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer kan således meddela 
föreskrifter gällande t.ex. administration och organisation av med-
borgarskapsprovets genomförande med stöd av detta bemyndigande. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.  

18 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för när en medborgare i 
Danmark, Finland, Island eller Norge förvärvar svenskt medborgar-
skap genom anmälan och vilka bestämmelser i medborgarskapslagen 
som ska tillämpas på medborgarens barn vid sådant förvärv.  

I andra stycket införs en ändring för att barn till den som gör ett 
medborgarskapsförvärv enligt denna bestämmelse inte ska omfattas 
av något krav på kunskaper i svenska eller samhällskunskap.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2 och 6.4.1. 

19 § 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för den som har förlorat sitt 
svenska medborgarskap och därefter oavbrutet varit medborgare i 
Danmark, Finland, Island eller Norge att få tillbaka sitt svenska med-
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borgarskap genom anmälan och vilka bestämmelser i medborgar-
skapslagen som ska tillämpas på medborgarens barn vid sådant för-
värv.  

I paragrafen görs en ändring för att barn till den som gör ett 
medborgarskapsförvärv enligt denna bestämmelse inte ska omfattas 
av något krav på kunskaper i svenska eller samhällskunskap.  

Bestämmelsen har utformats på samma sätt och har samma inne-
börd som 18 § andra stycket.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2 och 6.4.1. 

Punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen 
(2001:82) om svenskt medborgarskap 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna reglerar medborgar-
skapsförvärv för personer som före år 2001 förlorade sitt svenska 
medborgarskap på grund av att de blev medborgare i en annan stat. 

Övergångsbestämmelserna ändras på så sätt att det för att svenskt 
medborgarskap ska kunna återfås genom anmälan för den som för-
lorade sitt svenska medborgarskap enligt 7 § lagen (1950:382) om 
svenskt medborgarskap, ska vara en förutsättning att anmälaren vid 
beslutstillfället har visat kunskaper i svenska och samhällskunskap 
enligt 13 a § den nya lagen. Med den nya lagen avses 2001 års med-
borgarskapslag. Kunskaper i svenska och samhällskunskap visas 
genom godkänt resultat på medborgarskapsprovet i svenska och sam-
hällskunskap eller på annat sätt (13 a §). Vad innebörden är av med-
borgarskapsprov och vilka andra sätt att visa kunskap på som finns 
framgår av 13 a–c §§. Något krav på när i tiden underlaget som visar 
kunskaperna ska vara utfärdat finns inte. Kravet omfattar inte personer 
som vid beslutstillfället fyllt 67 år.  

Punkt 4 har i allt väsentligt utformats på samma sätt och har 
samma innebörd som 7 § 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4.2. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt första punkten träder lagen i kraft den 1 januari 2025. 
Enligt andra punkten ska mål och ärenden som har kommit in till 

Migrationsverket eller länsstyrelsen före den 1 januari 2025 hand-
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läggas enligt äldre föreskrifter. Anmälningar och ansökningar som 
har kommit in till de angivna myndigheterna före detta datum om-
fattas således inte av det nya kunskapskravet.  

Enligt tredje punkten a) och b) gäller äldre föreskrifter fortfarande 
för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2025 
eller beslut i sådana ärenden som har handlagts enligt punkten 2. 
Beslut som har meddelats före ikraftträdandet och som överklagas 
till domstol ska således handläggas enligt äldre föreskrifter, dvs. något 
krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap gäller inte i dessa 
ärenden. Detsamma ska gälla vid överklagande av ett beslut som 
fattats efter ikraftträdandet men där ansökan eller anmälan om med-
borgarskapsförvärv kom in till Migrationsverket eller länsstyrelsen 
före den 1 januari 2025.  

Övervägandena finns i avsnitt 15.1 och 15.2. 
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Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande av experten Pieter Bevelander 

Språk- och kunskapskrav leder till lägre och senare 
naturalisering1  

Sammanfattning 

Vilka är de förväntade långsiktiga konsekvenserna av att införa ett 
språkkrav för naturalisering på A2/B1-nivå i Sverige? Baserat på 
vetenskaplig forskning om konsekvenserna av införandet av integra-
tionskrav 2003 i Nederländerna och 2002 i Danmark, samt jämförande 
forskning i ett europeiskt perspektiv, är det sannolikt att denna åtgärd 
kommer att leda till en lägre naturaliseringsgrad och senare natura-
lisering bland invandrarbefolkningen i Sverige. Om utvecklingen i 
Sverige skulle följa det mönster som vi kan se i andra länder skulle de 
förändrade reglerna innebära att mindre än hälften av de invandrade 
som har för avsikt att bosätta sig permanent i Sverige skulle få svenskt 
medborgarskap och därmed rösträtt vid riksdagsval. Senare och lägre 
naturaliseringsgrad kommer att vara särskilt tydlig bland lågutbildade 
migranter. Detta är problematiskt mot bakgrund av vetenskaplig 
forskning som visar att naturalisering spelar en positiv roll i integra-
tionsprocessen, och att detta positiva bidrag är starkare ju tidigare 
naturaliseringen sker efter bosättningen. 

Bakgrund 

Januariavtalet 2019 mellan regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna innehöll bl.a. 
ett förslag på att invandrare som vill bli svenska medborgare ska klara 

 
1 Jag tackar Maarten Vink, Anna Tegunimataka och Mikael Spång för bra synpunkter.   
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av ett språk- och kunskapstest. I oktober 2019 tillsattes en särskild 
utredare som nu föreslår att godkänt prov i svenska och i grund-
läggande samhällskunskap ska vara ett krav för medborgarskap i 
Sverige. Nuvarande förslag från utredningen är att för att bli svensk 
medborgare krävs läs- och hörförståelse på nivå B1 (GERS) samt 
skriftlig och muntlig färdighet på nivå A2 (GERS).  

Forskningsupplägg 

I en nyligen genomförd jämförande studie av migrantkohorterna 
som anlände under perioden 1994–2001 i Danmark, Nederländerna 
och Sverige, analyseras långsiktiga naturaliseringsresultat för 
perioden 1997–2015.  I studien görs två jämförelser:  

A. Mellan Nederländerna som införde nivå A2-språkkrav år 
2003, Danmark som införde nivå B1-språkkrav år 2002, och 
därefter nivå B2-språkkrav under perioden 2006–2012, samt 
Sverige utan språkkrav för naturalisering. 

B. Mellan Nederländerna och Danmark före och efter införan-
det av naturaliseringstesterna. I studien används registerdata 
för perioden 1997–2015, som kommer från de nationella 
centralbyråerna för statistik i respektive land.2 Analyserna 
avser registrerade invandrare (första generationen) för års-
kullarna 1994–2001 som har bott i Danmark, Nederländerna 
eller Sverige i minst tre år under perioden 1997–2015. Totalt 
analyseras naturaliseringen för 640 000 invandrare i de tre 
länderna. 

Forskningsresultat 

I studien analyseras inledningsvis i vilken utsträckning invandrare 
naturaliseras över tid genom den så kallade kumulativa naturaliserings-
graden (se figur 1a). Skillnaderna mellan länderna är betydande. Medan 
75 procent av invandrarna i Sverige har naturaliserats efter 15 år är 

 
2 Vink, Tegunimataka, Peters and Bevelander (2020). Long-term heterogeneity in immigrant 
naturalisation: the conditional relevance of civic integration and citizenship acceptance. 
European Sociological Review. 
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motsvarande siffra 56 procent i Nederländerna och endast 31 procent 
i Danmark. 
 
Figur 1. Kumulativ naturaliseringsgrad i Danmark, Nederländerna och 
Sverige (kohorter 1994–2001, genomsnitt) och i Sverige, Nederländerna 
och Danmark bland invandringskohorter 1994 och 2000. 
 

 
 
Skillnaderna mellan Sverige (figur 1b) å ena sidan och Danmark och 
Nederländerna å andra sidan har ökat efter införandet av naturali-
seringstest i Danmark år 2002 och Nederländerna år 2003. Införan-
det av naturaliseringstestet i Nederländerna år 2003 har inneburit att 
färre migranter har förvärvat nederländskt medborgarskap och för 
de som har erhållit medborgarskap, har naturalisering skett vid 
senare tidpunkt än vad som var fallet före regeländringarna. Efter 
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15 års vistelse hade 72 procent av 1994 års invandringskohort erhållit 
nederländskt medborgarskap, medan motsvarande siffra för 2000 års 
kohort, bara är 51 procent (se figur 1c). I Danmark, där naturali-
seringsgraden redan låg på en relativt låg nivå, är naturaliseringen av 
de senaste kohorterna ännu lägre, knappt 20 procent av migranterna 
år 2000 har naturaliserats efter 15 år i landet (se figur 1d). 

Naturaliseringsgraden sjunker kraftigast bland lågutbildade 
invandrare i både Danmark och Nederländerna efter införande av 
naturaliseringstest.3  Lågutbildade behöver i dagsläget upp till 13 år 
efter ankomsten till Nederländerna för att naturalisera sig. Detta är 
åtta år mer än de invandrare som kom till landet före år 2003 och 
som kunde få nederländskt medborgarskap utan språktest och inte-
grationsprov. Även för invandrare med gymnasieutbildning och 
högre utbildning, har tiden för naturalisering ökat sedan år 2003. Det 
tar nu i genomsnitt tio år för dessa invandrare att naturalisera sig. 
Dessa resultat visar att även det relativt låga språkkravet, nivå A2, 
som infördes år 2003 i Nederländerna, har lett till en starkt försenad 
naturalisering. I Danmark, där det år 2002, utöver ett högre språk-
krav på nivå B1, också ställdes högre vistelsekrav, från 7 till 9 år, upp-
går den genomsnittliga tiden för naturalisering bland lågutbildade 
invandrare till 16 år efter invandringstidpunkten. I Sverige, där inga 
integrationskrav har ställts hittills, ser vi praktiskt taget inga skill-
nader i naturaliseringsgrad mellan låg- och medel- och högutbildade 
invandrare. 

Politiska konsekvenser 

Resultatet av denna studie visar att införandet av integrationsprov, 
inklusive ett språkkrav, är förknippat med betydligt lägre naturali-
seringsgrad och senare naturalisering. Med tanke på konsekvenserna 
av införandet av nivå A2-språkkrav i Nederländerna och nivå B1-
språkkravet i Danmark, är det troligt att införande av språkkrav på 
nivå A2/B1-nivå i Sverige kommer att leda till att färre invandrare 
kommer att naturaliseras, samt att tiden för naturalisering blir 

 
3 I de statistiska analyserna kontrolleras för olika individuella karaktäristika såsom kön, ålder 
vid migration, att ha partner, barn i hushållet, inkomst från arbete, asylmigrationsmotiv, 
möjlighet att ha dubbelt medborgarskap, EU medborgare, födelseregion, samt sysselsättning 
över tid och andel höger-populistiska röster i sista val.  
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längre. Invandrare med lägre utbildningsnivå kommer att påverkas i 
högre grad.  

En minskad naturaliseringsgrad och senare naturalisering är 
oönskad ur demokratisk synpunkt eftersom invandrare som är per-
manent bosatta i Sverige sedan många år kommer att sakna rösträtt i 
riksdagsvalen. Att erhålla medborgarskap är dessutom en katalysator 
för en bättre ställning på arbetsmarknaden4 och för invandares 
politiska5 och sociala engagemang6, något som såväl nationell som 
internationell forskning visar. Det är särskilt tydligt när natural-
iseringen äger rum tidigt i bosättningsprocessen. 7 

Sammanfattningsvis är det önskvärt att invandrare som avser att 
permanent bosätta sig i Sverige erhåller svenska språkkunskaper som 
även underlättar en vidare integration i samhället. Men att ställa ett 
språkkrav som ett villkor för att få svenskt medborgarskap leder till 
lägre, fördröjd samt en mer selektiv naturalisering bland invandrare. 
Detta är fallet redan när språkkravet ligger på nivå A2, och kommer 
att accentueras när språkkravet läggs på nivå B1. Effekterna av att 
införa språkkrav, med betydligt lägre naturaliseringsgrad och senare 
naturalisering för invandrare, är något som varken gynnar invandraren 
eller samhället.   

 
4 Hainmueller, Hangartner and Ward (2019). The Effect of Citizenship on the Long-term 
Earnings of Marginalized Immigrants: Quasi-experimental Evidence from Switzerland. 
Science Advances, Vol. 5(12), ss. 1–8, Peters, Schmeets and Vink (2019). Naturalisation and 
Immigrant Earnings: Why and to Whom Citizenship Matters. European Journal of Population, 
Vol. 36, ss. 511–545, Helgertz, Bevelander and Tegunimataka. (2014) Naturalization and Earnings: 
A Denmark-Sweden Comparison, European Journal of Population, Vol. 30, ss. 337–359. 
5 Hainmueller, Hangartner and Pietrantuono (2015). Naturalization fosters the long-term 
political integration of immigrants. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 112(41), 
ss. 12651–12656, Bevelander, and Pendakur (2011). Voting and Social Inclusion in Sweden, 
International Migration, Vol. 49(4), ss. 67–92. 
6 Hainmueller, Hangartner and Pietrantuono (2017). Catalyst or Crown: Does Naturalization 
Promote the Long-Term Social Integration of Immigrants?, American Political Science 
Review, Vol. 111(2), ss. 256–276. 
7 Vink, Peters and Schmeets (2016). Snelle naturalisatie bevordert kans op baan. Economisch 
Statistische Berichten, Vol. 101 (4740), ss. 578–579. 
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Särskilt yttrande av experten Maria Skoglöf 

Utredningen föreslår ett digitalt medborgarskapsprov i svenska och 
grundläggande samhällskunskap som ska tillhandahållas och genom-
föras regelbundet. Skolverket motsätter sig den utformning och 
ansvarsfördelning mellan myndigheter som utredningen föreslår i 
denna del. 

Skolverket ska enligt utredningens förslag få ansvar för att ta fram 
och kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet samt även ta fram 
rättningsinstruktioner och bedömningskriterier för ett sådant prov. 

Skolverket är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för 
skolväsendet och för vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom 
skolväsendet. Skolverket ska genom sin verksamhet bland annat 
främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning 
och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Medborgar-
skapsprov eller liknande ingår idag inte i Skolverkets uppdrag. Skol-
verket förfogar inte heller över de kriterier som medborgarskaps-
provet ska mäta mot eftersom detta prov handlar om bedömning 
utifrån andra aspekter än de prov som Skolverket för närvarande 
beställer. De nationella prov som Skolverket tar fram med hjälp av 
lärosäten utifrån kurs- och ämnesplaner ska vara stöd för att 
likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs 
kunskaper och i förlängningen sätta ramar för hur utbildning ska 
bedrivas, eftersom proven fungerar som en nationell norm. Enligt 
utredningens förslag ska Skolverket även ansvara för att ta fram 
rättningskriterier och bedömningsanvisningar av medborgarskaps-
proven. Detta skulle kunna innebära att det blir Skolverket som 
indirekt sätter normen för vad som krävs för svenskt medborgar-
skap, vilket inte ligger inom myndighetens expertområde.  

Skolverket anser att denna uppgift bör åligga någon annan än 
Skolverket. Risken finns annars att proven kommer att likna de prov 
som konstrueras för att mäta nivån på en elevs kunskaper i ett skol-
ämne, t.ex. i ämnet samhällskunskap snarare än att mäta de kun-
skaper och kompetenser som en individ anses behöva besitta för att 
bli svensk medborgare.  

Utredningen menar vidare att medborgarskapsproven får legiti-
mitet om Skolverket ansvarar för dem. Skolverket anser dock att 
skolkunskaper och kunskaper för medborgarskap är två skilda saker. 
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Legitimiteten skulle snarare kunna äventyras av att proven blir för 
hårt knutna till kursplanerna. Det finns också en risk att detta kan 
ge medborgarskapsproven liknande status som de nationella proven 
och de olika syftena med de olika proven blir då otydliga. För exem-
pelvis en sfi-elev behöver det vara väldigt tydligt om eleven gör ett 
medborgarskapsprov i svenska som Skolverket ansvarar för eller ett 
nationellt prov i svenska som Skolverket också ansvarar för.  

Det går inte heller att utesluta att proven kan ge negativa effekter 
i skolväsendet, inte bara inom kommunal vuxenutbildning, utan 
även inom andra skolformer eftersom kravet föreslås gälla från 16 års 
ålder. De konsekvenser förslagen kan få för skolväsendet i stort 
behöver därmed beaktas, så även risken att lärare eller annan skol-
personal försätts i en utsatt situation där viss press i betygssätt-
ningen uppstår eller relationen till eleverna påverkas.   
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Särskilt yttrande av experten Sofia Tingsell 

Av direktivet (dir. 2019:70) framgår att en särskild utredare ska 
lämna förslag om att ett godkänt test i svenska och samhällskunskap 
ska vara en förutsättning för att en sökande ska kunna förvärva 
svenskt medborgarskap. Syftet är att stärka medborgarskapets status 
och gynna ett inkluderande samhälle. 

Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna en skyldighet att 
tillse att alla som är bosatta i Sverige får möjlighet att lära sig svenska. 
Språklagen säger emellertid ingenting om den enskildes språkliga 
skyldigheter i förhållande till det allmänna. Generellt är det många 
faktorer som påverkar en individs förutsättningar att lära sig ett nytt 
språk, av vilka många ligger utanför individens kontroll. Inrättandet 
av skyldigheter kopplade till språkinlärning kommer därför aldrig att 
kunna göras rättvist. 

Utredningen redovisar flera av de problem som kan följa med 
inrättandet av ett språk- och samhällskunskapstest, men jag finner 
det angeläget att ytterligare understryka några svårigheter och risker 
som kan följa av utredningens förslag. 

En svårighet vid inrättandet av ett språktest är att testet behöver 
konstrueras på ett sätt som gör det möjligt att mäta rätt färdigheter. 
För att språkkunskaper ska kunna bidra till inkludering krävs att de 
är praktiskt användbara i samhället. Det rimmar också väl med Skol-
verkets och Europarådets syn på språkutbildning.8 Provet i svenska 
måste testa den kunskapsdomän, det konstrukt, som det är avsett att 
mäta, i det här fallet praktiskt tillämpligt språkbruk. Utredningen 
föreslår ett prov i svenska som ska testa färdigheterna skriva, läsa, 
tala och lyssna och hela testförfarandet ska vara digitalt. Att utforma 
ett sådant digitalt test med en funktionell språksyn ställer mycket 
stora krav på testkonstruktionen. Det finns en risk att ett prov av 
den typ som föreslås i utredningen inte kommer att kunna mäta de 
avsedda färdigheterna. 

För att de bedömningar som utförs i samband med testningen ska 
ha förutsättningar att bli någorlunda rättvisa, behöver de utföras av 
personal med rätt kompetens, vilket påpekas i utredningen. Det finns 
en risk att testningen i svenska för medborgarskap därmed kommer 

 
8 Skolverket (2018). Kommunikativ språkundervisning och en handlingsorienterad språksyn. 
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/pat2h/larportalen/material
/inriktningar/1a-moderna-sprak/Grundskola/910-muntlig-sprakutveckling/del_02/Material/Flik
/Del_02_MomentA/Artiklar/MS1_GRGYVX_02A_01_kommunikativ.docx [2020-12-03]. 
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att urholka resurser från utbildningen i svenska för invandrare (sfi) 
och svenska som andraspråk, verksamheter inom vilka kompetens- 
och resursbristen redan är stor – endast ca 39 procent av lärarna på sfi 
är behöriga och motsvarande siffra för ämnet svenska som andraspråk 
varierar för skolans olika stadier, men ligger runt 40 procent.9  

Utredningens förslag innebär att de språkliga kraven för med-
borgarskap blir relativt högt ställda. En risk med förslaget är att 
språktestet kommer att fungera som utslagsmekanism. Inom sfi-
utbildningen är det relativt många som får underkänt betyg på kurser 
som ligger under den färdighetsnivå som medborgarskapsprovet 
föreslås kräva.10 Detta indikerar att många inlärare inte kommer att 
kunna uppnå medborgarskapstestets kravnivå för svenska. Det finns 
också en risk att kraven i praktiken innebär att personer från vissa 
länder diskrimineras.11 Att inrätta ett språktest på den nivå som 
utredningen föreslår medför alltså en risk för att det etableras en 
mekanism som drabbar vissa etniciteter särskilt hårt och försvårar 
dessa gruppers tillgång till medborgarskap. 

För att tillmötesgå utredningsdirektivet med dessa faktorer i 
beaktande anser jag att det är rimligt att sänka kravnivån för svensk-
kunskaper i förhållande till utredningens förslag. 

Avslutningsvis kan konstateras att innehavande av medborgar-
skap utgör en del av de mänskliga rättigheterna. I det fall tillgången 
till medborgarskap ändå villkoras är det rimligt att detta görs på ett 
sätt som minimerar risken för diskriminering och exkludering.  

 
9 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2016). Låg andel behöriga lärare i svenska som 
andraspråk. www.andrasprak.su.se/om-oss/aktuella-nyheter/l%C3%A5g-andel-beh%C3%B6riga
-l%C3%A4rare-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.274482 [2020-12-03]. 
10 Skolverket (2020). Tabell 3a: Elever 2015–2019 efter kön, ålderutbildningsbakgrund, andel i 
läs- och skrivinlärning och anordnare. www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-
om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Komvux%2C%20sfi%2C
%20svenska%20f%C3%B6r%20invandrare&omrade=Elever%20och%20kursdeltagare&lasar=
2019&run=1 [2020-12-03]. 
11 Skolverket (2020). Tabell 4. Kursdeltagare 2014–2018 efter studieväg och kurs samt 2018 uppdelat 
på ålder, utbildningsbakgrund, anordnare och läs- och skrivinlärning. 
www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning? 
sok=SokC&verkform=Komvux%2C%20sfi%2C%20svenska%20f%C3%B6r%20invandrare&
omrade=Elever%20och%20kursdeltagare&lasar=2018&run=1 [2020-12-03]. 
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Kommittédirektiv 2019:70 

Språk- och samhällskunskapskrav för svenskt 
medborgarskap och andra frågor om medborgarskap 

Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2019 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att godkänt prov 
i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för 
medborgarskap i Sverige. Syftet är att stärka medborgarskapets status 
och främja ett inkluderande samhälle. Det finns även skäl att se över 
vissa andra frågor om förvärv och förlust av medborgarskap. 

Utredaren ska bl.a. 

• lämna förslag till författningsändringar som innebär att godkänt 
prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap är krav för 
svenskt medborgarskap samt utreda i vilken utsträckning det krävs 
undantag för vissa grupper, 

• lämna förslag på hur prov i svenska och grundläggande samhälls-
kunskap kan genomföras rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt, 

• lämna förslag till hur barns rättigheter i ärenden om befrielse från 
svenskt medborgarskap kan stärkas och hur möjligheterna att av-
slå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap bör ut-
ökas, och vid behov lämna författningsförslag, och 

• granska bestämmelserna om förvärv av medborgarskap genom 
anmälan och vid behov lämna författningsförslag. 

Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlags-
ändringar. 
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Uppdraget ska, i de delar som gäller språk- och samhällskunskaps-
krav, redovisas senast den 15 oktober 2020. I övriga delar ska upp-
draget redovisas senast den 1 maj 2021. 

Medborgarskapets status ska stärkas och ett inkluderande 
samhälle främjas 

Frågans tidigare behandling 

I motsats till medborgarskapslagstiftningen i de flesta andra euro-
peiska länder innehåller lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 
(MedbL) inte något språk- eller samhällskunskapskrav för förvärv av 
medborgarskap. Inte heller den tidigare medborgarskapslagen, lagen 
(1950:382) om svenskt medborgarskap, innehöll något sådant krav. 
Fram till i början av 1980-talet krävdes dock i praxis att sökanden 
skulle bifoga ett intyg om kunskaper i det svenska språket till ansökan 
om svenskt medborgarskap. Därefter har sökandens språkkunskaper i 
praktiken kommit att helt sakna betydelse (SOU 1999:34 s. 308). 

Frågan om språkkrav behandlades i förarbetena till den nuvarande 
medborgarskapslagen. 1997 års medborgarskapskommitté uttalade i 
sitt betänkande Svenskt medborgarskap (SOU 1999:34 s. 313) att 
kunskaper i svenska språket är av största vikt för alla som är perma-
nent bosatta i landet. Kommittén ansåg dock, främst av rättviseskäl, 
att krav på språkkunskaper inte borde knytas till medborgarskapet. 
I den efterföljande propositionen anförde regeringen att, även om 
goda kunskaper i landets språk och samhällsförhållanden har stor bety-
delse för integrationen, var möjligheterna att skapa en rättvis och prak-
tiskt genomförbar ordning förenade med betydande svårigheter och en 
administrativ belastning som var svår att försvara (prop. 1999/2000:147 
s. 63 f.). 

Även 2012 års medborgarskapsutredning behandlade frågan om 
språkkrav för medborgarskap. Utredningen gjorde i sitt betänkande 
Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29 s. 186) bedömningen 
att det oklara kunskapsläget om vilka följder ett språkkunskapskrav 
skulle få och de risker som finns för negativa effekter, framför allt 
för dem som har sämst förutsättningar att uppfylla kravet, innebar 
att andra modeller för att koppla det svenska språket till medborgar-
skapsförvärv var att föredra. Utredningen föreslog därför att en s.k. 
språkbonus skulle införas som incitament för att främja integrationen. 
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Förslaget gick ut på att sökande som har en viss nivå av kunskaper i 
det svenska språket skulle kunna bli svensk medborgare efter ansökan, 
även om han eller hon haft hemvist i Sverige ett år kortare än vad som 
annars hade krävts. Förslaget har inte genomförts. 

Hur kan krav på kunskaper i språk och samhällskunskap  
genomföras i praktiken? 

Svenskt medborgarskap kan förvärvas automatiskt vid födseln, genom 
adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Förvärv av medborgar-
skap genom anmälan innebär ett förenklat förfarande där medborgar-
skap beviljas efter en kontroll av om de formella kraven (permanent 
uppehållstillstånd och hemvist i Sverige under viss tid) var uppfyllda 
vid tidpunkten för anmälan. Anmälningsförfarandet gäller statslösa 
barn födda i Sverige, barn under 18 år, unga vuxna mellan 18 och 21 år, 
nordiska medborgare samt vissa personer som vill återfå svenskt med-
borgarskap. 

Förvärv av medborgarskap efter ansökan, naturalisation, är det 
vanligaste sättet att bli svensk medborgare för dem som inte blivit 
svenska medborgare vid födseln. Under 2018 tog Migrationsverket 
emot cirka 59 000 naturaliseringsärenden att jämföra med cirka 
30 000 anmälningsärenden. För naturalisering krävs i regel styrkt 
identitet, minst 18 års ålder, permanent uppehållstillstånd, hemvist i 
Sverige under viss tid och att sökanden har haft och kan förväntas 
komma att ha ett hederligt levnadssätt. I vissa fall kan barn till sökanden 
omfattas som bipersoner. Om barnet har fyllt 15 år krävs i så fall 
även att barnet har haft och kan komma att ha ett hederligt levnads-
sätt. Om kraven är uppfyllda får ansökan beviljas. Att bli svensk 
medborgare genom naturalisation är ingen rättighet. Det görs alltså, 
i motsats till vid anmälan, en diskretionär prövning. De flesta euro-
peiska länder, bland dem samtliga nordiska länder, har i dag någon 
form av språk- eller samhälls-kunskapskrav kopplade till förvärv av 
medborgarskap. 

Det är svårt att överskatta betydelsen av kunskaper i svenska för 
den som bor och verkar här i landet. Att kunna språket och känna 
till de grundläggande förhållandena i landet är centralt för att vara 
inkluderad i samhället. Kunskaper i språket är även av väsentlig bety-
delse för att en person ska kunna förstå sina skyldigheter och utöva 
sina rättigheter i samhället, det gäller både kvinnor och män. Det 
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gäller inte minst de politiska rättigheter som medborgarskapet med-
för, t.ex. rätten att rösta i val till riksdagen. Kunskaper om vårt sam-
hälle syftar till att tydliggöra vilka lagar och principer som är centrala 
för vårt demokratiska och jämställda samhälle liksom vilka rättig-
heter och skyldigheter varje individ har i vårt land. Syftet är att stärka 
medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle där 
individen stärks och ökar sina möjligheter att bli en aktiv samhälls-
medborgare. Det gäller både kvinnor och män. I sammanhanget är 
det dock värt att understryka att detta kan antas särskilt stärka ut-
rikesfödda kvinnors förutsättningar för självständighet och frihet. 
Språket och grundläggande kunskaper om det svenska samhället kan 
i det sammanhanget ses som en nyckel till medborgarskapets förverk-
ligande. 

Samtidigt kan det finnas grupper för vilka ett godkänt prov i svenska 
och samhällskunskap av olika skäl varken är möjligt eller lämpligt att 
ställa upp som krav för medborgarskap. Särskild analys är nödvändig 
exempelvis i fråga om statslösa födda i Sverige. Likaså behöver sär-
skilda överväganden göras vad gäller bl.a. barn, äldre, personer med 
funktionsnedsättning samt personer som av andra skäl har betydande 
svårigheter att visa tillräcklig kunskap. Uppdraget bygger på en över-
enskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. För-
slagens förenlighet med Sveriges internationella förpliktelser bör 
beaktas. 

Utredaren ska därför 

• lämna förslag som innebär att godkänt prov i svenska och i grund-
läggande samhällskunskap är krav för svenskt medborgarskap, 

• utreda i vilken utsträckning det är lämpligt med undantag från detta 
krav t.ex. inom grupperna barn, statslösa födda i Sverige, nordiska 
medborgare samt personer med funktionsnedsättning, och per-
soner som av andra skäl har betydande svårigheter att visa tillräck-
lig kunskap, bl.a. med beaktande av Sveriges internationella förplik-
telser, 

• föreslå ett system för språk- och samhällskunskapskrav som är 
rättssäkert, kostnadseffektivt och rättvist och då särskilt beakta 
de jämställdhetspolitiska målen och vikten av att ge lika goda för-
utsättningar för integration för kvinnor och män, 



SOU 2021:2 Bilaga 1 

447 

• utreda och lämna förslag om utformning och bedömning av prov, 
om i vilken regi utbildningar och prov ska arrangeras och om möj-
lighet att göra om provet och överklaga provresultat, 

• lämna förslag som så långt som möjligt utnyttjar befintliga system 
för undervisning och examination i svenska och samhällskunskap, 

• analysera förslagens konsekvenser när det gäller behovet av lärare 
och examinatorer, 

• redogöra för utländska förhållanden på området, särskilt i fråga 
om de andra nordiska länderna, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Andra frågor om medborgarskap 

Utökade möjligheter att avslå en ansökan om befrielse från svenskt 
medborgarskap i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

Den som är eller önskar bli utländsk medborgare får efter ansökan 
befrias från sitt svenska medborgarskap. Befrielse ska medges den som 
saknar hemvist i Sverige. Den som har hemvist i Sverige får vägras 
befrielse endast om det finns särskilda skäl. Om sökanden inte redan 
har ett annat medborgarskap krävs som villkor för befrielsen att han 
eller hon inom en viss tid förvärvar ett annat medborgarskap (15 § 
MedbL). Särskilda skäl att avslå en ansökan om befrielse kan finnas 
om t.ex. brottsmisstänkta eller värnpliktiga genom befrielse skulle 
uppnå otillbörliga fördelar gentemot staten (prop. 1999/2000:147 
s. 57). 

Om en person, som utöver svenskt medborgarskap även har ut-
ländskt medborgarskap, inte längre anses ha hemvist i Sverige finns 
det inte några möjligheter att avslå en ansökan om befrielse från svenskt 
medborgarskap. 

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäkt-
enskap och brott med hedersmotiv lyfte i sitt betänkande Ökat 
skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69 s. 206) fram 
att den rådande ordningen, åtminstone när det gäller barn som inte 
har hemvist i Sverige, möjliggör för vårdnadshavare att försvåra 
svenska myndigheters arbete när ett barn har förts utomlands för att 
t.ex. könsstympas eller tvingas in i barnäktenskap. Vårdnadshavare 
som på sitt barns vägnar har ansökt om befrielse från medborgarskap 
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kan på det sättet hindra att barnet ges möjlighet till svenskt konsulärt 
stöd och att återvända till Sverige. Utredningen konstaterade dock att 
medborgarskapsfrågor låg utanför den utredningens uppdrag och att 
dessa frågor därför i stället bör behandlas i särskild ordning. 

Även vuxna eller barn över 12 år kan genom t.ex. påtryckningar, 
hot eller våld förmås att mot sin vilja ansöka om eller samtycka till 
befrielse från svenskt medborgarskap. Det kan övervägas om ett be-
slut om befrielse av medborgarskap i en sådan situation ska kunna 
ändras. 

Myndigheters möjligheter att ingripa vid misstanke om att per-
soner förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas 
ska stärkas. 

Utredaren ska därför 

• lämna förslag till hur barns rättigheter i ärenden om befrielse från 
svenskt medborgarskap kan stärkas och hur möjligheterna att av-
slå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap ska ut-
ökas, i syfte att motverka hedersrelaterat våld eller tvång och för 
att stärka barns rättigheter, 

• utreda om Migrationsverkets beslut om befrielse från medborgar-
skap som meddelats i anledning av en ansökan som gjorts genom 
hot, tvång, urkundsförfalskning eller annat otillbörligt förfarande 
ska kunna ändras av Migrationsverket, och i så fall med retroaktiv 
effekt, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Bör tidpunkten för förvärv av medborgarskap genom anmälan 
justeras? 

Vid förvärv av medborgarskap genom anmälan gäller att villkoren för 
förvärv, dvs. permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige under 
viss tid, ska vara uppfyllda vid den dagen anmälan kommer in till 
Migrationsverket. Om så är fallet sker förvärvet från och med anmäl-
ningsdagen även om själva beslutet fattas senare (prop. 1999/2000:147 
s. 75). Den som uppfyller de formella kraven vid anmälningstillfället 
ska beviljas medborgarskap och det saknas möjlighet för Migrations-
verket att beakta om omständigheterna har förändrats efter anmälnings-
tidpunkten. Det innebär att Migrationsverket måste bevilja svenskt 
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medborgarskap för personer som visserligen uppfyllde kraven vid 
anmälningstidpunkten men som vid beslutsdatumet inte längre gör det. 

Sedan 2015 har i frågan om återkallelse av permanent uppehålls-
tillstånd aktualiserats i drygt 60 anmälningsärenden hos Migrations-
verket. Enligt Migrationsverket är det i vissa av ärendena uppenbart 
att sökanden har varit medveten om att en anmälan om svenskt med-
borgarskap kommer att stoppa en utvisning. Eftersom en svensk med-
borgare aldrig kan utvisas från Sverige har konsekvensen i vissa fall blivit 
att familjer som egentligen har fått ett beslut om att lämna Sverige får 
stanna här på grund av att en i familjen blivit svensk medborgare. 

Migrationsverket har i en skrivelse till regeringen föreslagit att 
svenskt medborgarskap förvärvas från beslutsdagen i stället för på 
anmälningsdagen (Ju2017/09735/EMA). Migrationsverket skulle i 
så fall kunna vänta in utgången i ett ärende om återkallelse av perma-
nent uppehållstillstånd innan beslut fattas i anmälningsärendet. 

Utredaren ska därför 

• utreda om förvärv genom anmälan fortsättningsvis bör ske från 
tidpunkten för anmälan eller om prövningen i stället ska utgå från 
förhållandena vid tidpunkten för beslutet, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Frågor om bland annat hederligt levnadssätt i medborgarskapsärenden 

I dag görs ingen prövning av hederligt levnadssätt i anmälnings-
ärenden enligt 6–10 §§ MedbL. För anmälan om medborgarskap för 
nordiska medborgare enligt 18 § MedbL gäller dock att den som an-
mäler inte sedan fem år får ha dömts till frihetsberövande påföljd. 

En konsekvens av den nuvarande regleringen är att en person över 
15 år som har begått brott kan beviljas svenskt medborgarskap genom 
anmälan, medan samma person hade fått avslag på sin ansökan om han 
eller hon varit över 18 år, alternativt fått avslag på begäran att omfattas 
som biperson i sin förälders beslut. Denna ordning kan förefalla orim-
lig, särskilt om personen som beviljats medborgarskap genom anmä-
lan dömts för allvarlig brottslighet. Det kan även uppfattas inkon-
sekvent att så skilda villkor ska gälla beroende av om medborgarskap 
förvärvas genom anmälan eller efter ansökan. Migrationsverket har i 
en skrivelse till regeringen föreslagit att ett krav på hederligt levnads-
sätt införs i anmälningsärenden för personer över 15 år på ett sätt som 



Bilaga 1 SOU 2021:2 

450 

motsvarar det som gäller i ansökningsärenden (Ju2017/09735/EMA). 
Det finns därför skäl att utreda om krav på hederligt levnadssätt bör 
införas i anmälningsärenden. Det bör dock understrykas att det som 
gäller prövningen av hederligt levnadssätt i ansökningsärenden är 
anpassat efter vuxna sökande, medan de flesta som förvärvar med-
borgarskap genom anmälan är barn eller unga vuxna. Eventuella 
skötsamhetskrav i anmälningsärenden bör därför endast omfatta 
allvarliga brott. 

Som ett led i prövningen av om sökanden haft och kan förväntas 
komma att ha ett hederligt levnadssätt begär Migrationsverket i ären-
den om ansökan om medborgarskap in vissa uppgifter bl.a. från Säker-
hetspolisen, Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Migra-
tionsverket har i en skrivelse till regeringen föreslagit ett tydligare 
författningsstöd för detta förfarande (Ju2018/02791/L7). 

I dag saknas också möjlighet att avslå en anmälan om medborgar-
skap även om Säkerhetspolisen har information om att personen i 
fråga utgör en fara för rikets säkerhet. Säkerhetspolisen har i en skri-
velse till Justitiedepartementet påtalat att det bör finnas en möjlighet 
för Migrationsverket att avslå anmälan om medborgarskap med hän-
visning till att den som anmälan avser utgör ett hot mot rikets säk-
erhet (Ju2017/02733/L7). 

Utredaren ska därför 

• utreda om det i anmälningsärenden för personer över 15 år bör 
införas ett krav att den som anmälan gäller inte är misstänkt eller 
dömd för allvarlig brottslighet eller bedöms utgöra ett hot mot 
rikets säkerhet, och då särskilt beakta Sveriges internationella 
åtaganden för att undvika statslöshet, 

• utreda om det behövs ett tydligare författningsstöd för informa-
tionsutbytet i prövningen av hederligt levnadssätt i medborgar-
skapsärenden, 

• i arbetet särskilt beakta Sveriges åtaganden i fråga om barnets rät-
tigheter och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 



SOU 2021:2 Bilaga 1 

451 

Behövs ytterligare åtgärder för att begränsa förekomsten av statslöshet? 

Undvikande av statslöshet är en grundläggande princip för svensk 
medborgarskapslagstiftning. I FN:s konvention om begränsning av 
statslöshet (SÖ 1969:12) framgår i artikel 1 att en konventionsstat 
ska bevilja medborgarskap till en person som är född på dess terri-
torium, om han eller hon annars skulle bli statslös. Medborgarskapet 
ska antingen beviljas automatiskt vid födelsen eller på ansökan ställd 
till behörig myndighet. Sverige har valt det andra alternativet. Ett 
barn som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslöst för-
värvar svenskt medborgarskap genom anmälan av den eller dem som 
har vårdnaden om barnet, om barnet har permanent uppehållstill-
stånd och hemvist i Sverige. Anmälan ska göras innan barnet har fyllt 
18 år (6 § MedbL). För att undvika den period av tillfällig statslöshet 
som inträffar mellan barnets födelse och tidpunkten för förvärv av 
medborgarskap genom anmälan finns det skäl att utreda om vissa 
statslösa barn som föds i Sverige per automatik bör bli svenska med-
borgare vid födelsen. Ett villkor för eventuellt automatiskt förvärv 
av medborgarskap ska i så fall vara att åtminstone en förälder har 
permanent uppehållstillstånd och även i övrigt en anknytning till 
Sverige, t.ex. genom bosättning. Detta för att förhindra att barn som 
inte kan förväntas växa upp i Sverige förvärvar svenskt medborgar-
skap. Ett sådant automatiskt förvärv av medborgarskap förutsätter 
ett visst utbyte av information mellan Migrationsverket och Skatte-
verket, som registrerar alla födslar i Sverige och vilket medborgar-
skap ett barn som ska folkbokföras har. 

Enligt FN:s konvention om begränsning av statslöshet gäller, när 
medborgarskapet inte förvärvas automatiskt, att konventionsstaten 
bl.a. får ställa upp villkor om att personen ska ha varit stadigvarande 
bosatt på statens territorium under en period som inte överstiger 
fem år omedelbart före ansökan om medborgarskap eller tio år sam-
manlagt. Möjligheten till ansökan ska finnas under en period som 
inte får börja senare än vid 18 års ålder och inte upphöra tidigare än 
vid en ålder av 21 år. En statslös person som fyllt 18 men inte 21 år 
förvärvar enligt 8 § MedbL svenskt medborgarskap om han eller hon 
har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet 
sedan han eller hon fyllde 15 år. Det finns skäl att utreda om med-
borgarskapslagen fullt ut uppfyller kraven i konventionen i fråga. 
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Utredaren ska därför 

• utreda om det bör införas ett automatiskt förvärv av medborgar-
skap vid födelsen för vissa statslösa barn födda i Sverige som har 
en förälder med permanent uppehållstillstånd och även i övrigt en 
anknytning till Sverige och hur informationsutbytet mellan myn-
digheter bör utformas, 

• utreda om det finns ytterligare behov av författningsändringar om 
förvärv av medborgarskap genom anmälan, särskilt mot bakgrund 
av Sveriges internationella åtaganden för att undvika statslöshet, 
och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) 
och förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning ange kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskriv-
ningar. Utredaren ska lämna en redogörelse för offentligfinansiella, 
samhällsekonomiska, verksamhetsmässiga och andra konsekvenser 
som förslagen kan medföra för berörda myndigheter, för företag, för 
kommuner och för enskilda individer. Utredaren ska så tidigt som 
möjligt i arbetet analysera de offentligfinansiella effekterna av de 
förslag som utreds. Om de förslag som utredningen lämnar innebär 
offentligfinansiella kostnader ska förslag till finansiering lämnas. 
Utredaren ska bedöma förslagens förenlighet med Sveriges inter-
nationella förpliktelser. Av redogörelsen ska konsekvenser för barn 
ur ett barnrättsperspektiv i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter framgå. Utredaren ska genomgående ha ett jämställd-
hetsperspektiv och ett integrationsperspektiv i den analys som görs. 
Detta innefattar bl.a. en analys av hur förslagen påverkar de jämställd-
hetspolitiska målen. Om analysen visar att förslagen inte har bety-
delse för jämställdhetspolitikens genomförande ska även detta redo-
visas. Eventuella konsekvenser för den enskildes integritet ska beaktas. 
Konsekvensanalysen ska löpa parallellt med det övriga arbetet. 
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Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med utredningen Stärkt kvalitet och likvär-
dighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) 
och andra relevanta utredningar samt beakta relevant arbete som på-
går inom Regeringskansliet. Utredaren ska också, i den utsträckning 
som bedöms lämpligt, samråda med och inhämta upplysningar från 
Migrationsverket, Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen 
Östergötland, Skolverket, Statens skolinspektion, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Domstolsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen i 
Kalmar län, Barnombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting och de andra 
myndigheter och organisationer som berörs av frågorna. 

Utredaren är fri att ta upp även andra närliggande frågor om svenskt 
medborgarskap som bedöms ha samband med uppdraget och lämna de 
författningsförslag som utredaren anser nödvändiga. Det ingår inte i 
utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlagsändringar. 

Uppdraget ska i de delar som gäller språk- och samhällskunskaps-
krav redovisas senast den 15 oktober 2020. Övriga delar ska redo-
visas senast den 1 maj 2021. 

 
(Justitiedepartementet) 
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Kommittédirektiv 2020:67 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och 
samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap 
och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08) 

Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2020  

Förlängd tid för delredovisningen av uppdraget  

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommittédirektiv om 
språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och 
andra frågor om medborgarskap (dir. 2019:70). Enligt utredningens 
direktiv ska uppdraget i de delar som gäller språk- och samhällskun-
skapskrav redovisas senast den 15 oktober 2020. I övriga delar ska upp-
draget redovisas senast den 1 maj 2021. Tiden för delredovisningen 
förlängs. De delar som gäller språk- och samhällskunskapskrav ska 
i stället redovisas senast den 15 januari 2021.  

 
(Justitiedepartementet) 

 
 
 





Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

 

 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. I.

 2. Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. Ju.



Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

 

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. [1]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. [2]



   

 

Remiss 
 
 
2021-01-15 
Ju2021/00115 
  

Justitiedepartementet 
 

 

 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

 

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 

medborgarskap (SOU 2021:2) 

Remissinstanser 

Alingsås kommun 

Arjeplogs kommun 

Amnesty International – Svenska sektionen  

Arbetsförmedlingen   

Barnombudsmannen   

Bodens kommun 

Borlänge kommun 

Burlövs kommun 

Båstads kommun  

Delegationen för migrationsstudier  

Delegationen mot segregation 

Diskrimineringsombudsmannen  

Domstolsverket   

Ekonomistyrningsverket 

Enköpings kommun 

Falkenbergs kommun 

Flens kommun 

Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR)   

Folkbildningsrådet 
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Funktionsrätt Sverige 

Förvaltningsrätten i Göteborg  

Förvaltningsrätten i Luleå (migrationsdomstolen)  

Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen)  

Haparanda kommun 

Helsingborgs kommun  

Hudiksvalls kommun 

Huddinge kommun 

Hörselskadades Riksförbund  

Institutet för arbetsmarknads – och utbildningspolitisk utvärdering  

Institutet för språk och folkminnen 

Integritetsskyddsmyndigheten  

Justitiekanslern  

Jämställdhetsmyndigheten  

Kalmars kommun 

Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen)   

Karlstads kommun 

Kriminalvården 

Kumla kommun 

Kungsbacka kommun 

Landsorganisationen i Sverige 

Linköpings kommun 

Lunds universitet  

Länsstyrelsen i Norrbotten 

Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen i Värmland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Östergötland 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö kommun 
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Malmö universitet 

Migrationsverket  

Myndigheten för delaktighet   

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Mälardalens högskola  

Nora kommun 

Nykvarns kommun 

Riksdagens ombudsmän (JO)   

Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion (RIFFI) 

Rädda barnen   

Skara kommun 

Skatteverket 

Sollentuna kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens skolverk  

Statens skolinspektion 

Statskontoret 

Stockholms kommun 

Stockholms universitet  

Svenska Röda Korset  

Svenskar i världen  

Svenskt näringsliv 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Sveriges Dövas Riksförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner   

Sveriges Kvinnolobby  

Sveriges Skolledarförbund 

Sveriges Vägledarförening   

Synskadades riksförbund 

Söderhamns kommun 
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Södertälje kommun  

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

Trafikverket 

Uddevalla kommun 

Umeå kommun 

Umeå universitet 

Universitets- och högskolerådet 

UNHCR:s kontor för de nordiska och baltiska länderna 

Uppsala universitet 

Vetlanda kommun 

Vänersborgs kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 april 

2021. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.ema@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

Ju2021/00115 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet.  

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet hos Elanders Sverige AB via följande länk.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Henry Mårtenson 

Ämnesråd 

 

 

 

Kopia till 

 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr BUN 2021/00110  

Kommunstyrelsens Internremiss - Remiss från 
Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är remissinstans till Regeringskansliets SOU 2021:2 Krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-01-21 på delegation att sända 
Regeringskansliets remiss på internremiss till barn och utbildningsnämnden.  
 
Verksamhetschef samt utvecklare för Uddevalla vuxenutbildning har läst 
Regeringskansliets SOU 2021:2 och utarbetat ett svar på Kommunstyrelsens 
internremiss.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Kommunstyrelsens Internremiss - Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper 
i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021.2 

Avstår från att delta i beslutet  

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) framför att hon avstår från att delta i beslutet.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att översända barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 som 
remissvar på Kommunstyrelsens internremiss. 

Protokollsanteckning 

”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Av principiella skäl deltar vi inte i beslutet. Vi är emot krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för ett medborgarskap. Det kommer att leda till att färre får svenskt 
medborgarskap och därmed bl.a inte får rösta i ett riksdagsval. Dessutom kommer det 
att drabba lågutbildade på ett ojämlikt sätt. Det kan inte vi ställa oss bakom. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby Vänsterpartiet. Ledamot i BUN.” 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 24 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-02-23 
Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-02-23 
Kommunstyrelsen  
Vuxenutbildningen  



 
 

Yttrande Uddevalla kommun 
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-03-03 Dnr: KS 2021/00058 

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

Justitiedepartementet 
Dnr. Ju2021/00115  
 
 
  
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Yttrande remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i 

svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap 

(SOU 2021:2).  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har fått en inbjudan att svara på remiss från Regeringskansliet 
angående delbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för 
svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA): Krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).  
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst 
vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. 
 

Synpunkter 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 
13 b § och 13 c § Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
Uddevalla kommun anser att söktrycket på vuxenutbildningen kommer att öka, då 
kunskaper i svenska och samhällskunskap krävs gällande svenskt medborgarskap. Det 
är svårt att uppskatta hur stor andel som väljer att göra ”medborgarskapsprovet” i stället, 
men vi uppskattar ändå att söktrycket kommer att öka. Att tillhandahålla fler 
utbildningsplatser, innebär även ökade kostnader för kommunen. 
1.2 Förslag till förordning (0000:000) om medborgarskapsprov i svenska och 
samhällskunskap 
2 § - 12 § Medborgarskapsprovet 
Uddevalla kommun anser att kommuninvånares behov av hjälp från kommunen ökar i 
samband med genomförandet av medborgarskapsprovet. Dels för att få hjälp med 
nedladdning av boken om samhällskunskap, dels med anmälan och genomförande av 
medborgarskapsprovet. Fler kommer att efterfråga tillgängliga datorer att nyttja i 
sammanhanget. 
 
 
Annette Jonasson  
Utvecklare 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2020/00273  

Hemställan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla Kommun och Café Svea 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea kring en träffpunkt. 
Initiativet är i linje med socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och 
motverka ensamhet, med kommunstyrelsens strategier om samverkan med 
civilsamhället för ökad integration, samverkan, arbeten och tillväxt samt med 
kommunstyrelsens strategi att stimulera det sociala företagandet.  
  
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 
träffpunkten. I verksamheten ska också finnas arbetsträningsplatser, riktade till personer 
med kort tidigare utbildningsnivå och andra personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen som föreslås 
vara gällande under tidsperioden 2021-02-01 till och med 2022-05-30, innehåller tre 
insatser/ åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning 
samt arbetsträningsplatser.  
  
Ärendet har behandlats i socialnämnden som tillstyrkte att samverkan, utifrån det i 
överenskommelsen som berör socialnämnden, ska ingås. Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet återremitterade ärendet för belysande av aspekter avseende 
konkurrens. IOP som samverkansmodell är tillämpbar för de delar i överenskommelsen 
som rör servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, men inte 
gällande del som rör lokaler för restaurang då det finns en marknad. Socialnämnden har 
istället möjlighet att göra en reserverad upphandling för att upplåta lokalen.  
  
Mot bakgrund av politiska strategier gällande samverkan med idéburen sektor och 
sociala företag, samt de värden en samverkan i detta fall skulle medföra, föreslås 
arbetsmarknads- och integrationsutskottet fatta beslut att ingå samverkan med Café 
Svea gällande servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, under 
förutsättning att socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av 
lokalen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2021-02-10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 
kommun. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-01-20 § 7. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-21. 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Hemställan om Idéburen Offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café 
Svea 2020-09-07. 
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Café Svea, Musselbaren och Bra Mat Längs 
E6. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Ann-Charlotte Gustafsson (UP), Kent Andréasson (UP): avslag 
till förslaget i handlingarna. 
 
Stefan Skoglund (S): att förvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsen 
komplettera inför kommunstyrelsen med Café Sveas och samverkarparternas ekonomi 
för samverkan, affärsidé och eventuella bidrag/stöd från det allmänna. 
 
Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 
m.fl. avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar enligt förslaget i handlingarna. 
 
Ordföranden ställer proposition på Stefan Skoglunds (S) tilläggsyrkande och finner att 
utskottet antar yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar  
  
att godkänna Arbetsmarknadsavdelningens del i överenskommelsen, rörande 
arbetsträningsplatser. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera inför kommunstyrelsen med Café Sveas 
och samverkarparternas ekonomi för samverkan, affärsidé och eventuella bidrag/stöd 
från det allmänna.  
  
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att ingå överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Café Svea, gällande 
servicevärd och aktivitetssamordnare samt arbetsträningsplatser, under förutsättning att 
socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av lokalen.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Kent Andréasson (UP) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande med följande motivering:  
 
Sociala företag kan vara en företagsform för utveckling inom vissa område där befintligt 
näringsliv inte räcker till. Vi saknar information för att kunna ta ett rättssäkert beslut. 
Där vi inte kan utesluta osund konkurrens. Det saknas marknadsmässig hyra. Riktat 
företagsstöd. Bulvanverksamhet för att komma i besittning av kommunalt, statligt 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

ekonomiskt bidrag. Osund konkurrens. Det saknas ekonomisk redovisning från de 
ingående parterna och osund konkurrens kan inte uteslutas när innehåll i 
avsiktsförklaring inte redovisas. Fler parter gör det inte med automatik lagligt utan kan 
vara tvärtom när ekonomisk information/ avtal saknas.  
 
Ledamöterna för partierna (L), (C), (M) och (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Det lokala näringslivet genom Musselbaren och Bra Mat Längs E6 har tillsammans med 
Café Svea inkommit med en avsiktsförklaring kring samverkan. Vi ser positivt på att 
kommunen, näringslivet och idéburen sektor samverkar så inte osund konkurrens 
uppstår med lokala näringslivet i detta ärende. Samverkan är avgörande för att nå 
gemensamma mål.  



 

 

 

 

Hemställan om 

Idéburen Offentligt partnerskap 

Mellan 

Uddevalla kommun och Café Svea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 

 



Parter i överenskommelsen 

Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, Uddevalla 

Postadress: Uddevalla kommun, 45181 Uddevalla. Organisationsnummer 212000-1397 

Idéburen sektor: Café Svea,  

Postadress: Nonnensväg 2, 45150 Uddevalla.  

Organisationsnummer 769636-5316  

 
 

Period för överenskommelse  

2020-12-01 till 2022-05-31 

 

 

Bakgrund 

Café Svea är en ekonomisk förening som under 2019 startade ett arbetsintegrerat socialt företag 
med egen lunchrestaurang och catering. Café Sveas erbjuder arbetsträningsplatser riktade till 
personer med kort tidigare utbildningsnivå och andra personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Kunder till catering och lunchrestaurang är allmänheten, företag, föreningar, 
myndigheter och kommuner.  
 
Café Svea har en ideellt arbetande, väl fungerande styrelse med kompetens och erfarenhet både 
från att driva projekt och företag i olika former samt inom ekonomi och redovisning. Både styrelsen 
och övriga medlemmar består av personer som kommit till Sverige på grund av flyktingskäl men 
även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige.  
 
Vår moderförening, Potatisgårdens vänner, är en ideell förening som på olika sätt verkar för social och 
ekologisk hållbarhet genom bland annat, öppna musikevenemang, mat och hantverksmarknader samt 
skrivit och publicerat en kokbok med recept från olika länder och kontinenter. Det är ur 
kokboksprojektet som idén om Café Svea uppstod. Café Svea gör delar av sina inköp från de lokala 
kontakter som Potatisgårdens vänner upparbetat. Genom vår moderförening, Potatisgårdens vänner 
har vi kunnat anställa en verksamhetsledare på 50% under 2019-01-01 till 2020-12-31 samt kulturell 
vägledare på timanställning 2020-01-01 till 2020-12-31 som alla arbetar under Café Sveas och 
Potatisgårdens vänners styrelser.  
 
Under den period som vår verksamhetsledare varit anställd, har nio personer arbetstränat under 
kortare eller längre perioder och en av dessa har nu en anställning som handledare. Vi har genomfört 
ett stort antal cateringuppdrag, medverkat på evenemang och har haft dagens lunch fram till mars på 
Nonnens väg. För att kunna vara en ekonomisk hållbar verksamhet med hög kvalitet på våra 
arbetsträningsplatser krävs att vi har möjlighet att arbetsträna minst tio personer samtidigt men gärna 
fler. Vår nuvarande lokal, som vi hyr av en privat hyresvärd, rymmer maximalt sex personer som 
arbetstränar samtidigt och vi är i akut behov av större lokal.  
 
 

 



Vår vision och affärsidé 

Vår vision är att vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar plattform och mötesplats där 
människor får möjlighet att växa. 

Vår affärsidé är att etablera vårt Arbetsintegrerade Sociala Företag där våra deltagare får stöttning 
med att utveckla en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar näringsverksamhet med catering och 
café i Uddevalla. 

Våra deltagare/medarbetare kommer från en grupp som har svårt att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden och kan befinna sig i ett utanförskap. Vi verkar för ökad jämställdhet och jämlikhet 
och välkomnar både män och kvinnor, såväl utrikesfödda som svenskfödda. 

Arbetsintegrerade sociala företag har två affärsidéer.  

- Sälja arbetsträningsplatser 

- Sälja produkt, vara eller tjänst 

 

Utifrån medarbetarnas/deltagarnas erfarenhet och kunskap kommer vi kontinuerligt att utveckla 

våra produkter och tjänster affärsmässigt. Vi är en mötesplats och en arena för kommunens invånare 

och samverkar med andra föreningar, studieförbund och kommunen. Våra medarbetare får en chans 

att visa vad de kan, utvecklas och växa i sina yrkesroller och får möjlighet att integrera med caféets 

gäster. All vinst återinvesteras i verksamheten i form av nya anställningar och inventarier som behövs 

för att bygga verksamheten. Verksamheten och organisationen kommer att förändras i takt med 

medarbetarnas växande och ökad egenmakt. Verksamheten kommer att bygga på medarbetarnas 

kompetens, erfarenheter och kunskaper. 

 

Målgrupp 

Högst arbetslöshet i Sverige har kvinnor med utländskt ursprung och kort utbildningsbakgrund. Dessa 

är vår främsta målgrupp. Något högre ålder och kort utbildningsbakgrund leder ofta till svårighet att 

lära sig det svenska språket i den utsträckning som de flesta arbetsgivare kräver. Men inom Café Svea 

hjälps vi åt med både språket och arbetsinsatsen och det utgör inget större hinder. Vi vill ge dem som 

annars inte får arbete på grund av bristande utbildning och språkkunskaper, en arbetsträningsplats, 

praktikplats och möjligen i ett senare skede, en anställning inom Café Svea. Eller efter sin arbetsträning 

hos oss, hjälp och referenser att söka studier eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Deltagarna identifieras och fastställs genom en samverkan mellan Café Svea, Arbetsförmedlingen och 

Arbetsmarknadsenheten. Utvecklingen av Café Svea kommer att vara till stor nytta för dem som har 

mycket liten möjlighet att på annat sätt få en meningsfull sysselsättning eller egen försörjning. 

Deltagare inom Café Svea kommer genom sitt arbete få kontakter med många av kommunens 

invånare. Gemensamt arbete och samverkan leder till ökad ömsesidig förståelse och ökad integration. 
 
 

 



Resurser och strategier 

 

Café Svea åtar sig: 

 

-att bidra med ideellt arbete från styrelsen och dess medlemmar 

-att vara en nod för ASF inom Fyrbodal  

-att bidra med språkkompetens inom verksamheten  

- att ta emot minst 15 personer på arbetsträning under 18 månader 

-att sköta städning av hela fastigheten under IOP-perioden 

-att sköta lokalbokningar i Lotcen 

 

Uddevalla kommun bidrar med: 

-tillagningskök, restaurang, personalutrymme och möteslokaler i Lotsen 

-600 000 för finansiering av personal och administration under 18 månader där Café 
Svea själva väljer anställningsform. Till exempel skulle finansieringen kunna användas 
till att anställa personer på lönesubventioner och därför kunna anställa flera personer. 

 

 

 
Partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla kommun 

Ansvarig huvudman är Café Sveas styrelse. 

Verksamheten leds av verksamhetsledare för Café Svea 

 
Styrgrupp 

Verksamheten följs upp av en styrgrupp där båda parter är representerade med företrädare som har 
mandat att fatta beslut av strategisk karaktär. Styrgruppen möts minst två gånger per år och Café Svea 
är sammankallande till dessa möten.  

 
Arbetsgrupp 

Verksamhetsledaren och styrelsen för Café Svea ansvarar för att bjuda in till möten med Uddevalla 
kommun för att tillse att utvecklingen går i den riktning parterna avser. 

Café Svea har en ideellt arbetade styrelse samt ideellt arbetande medlemmar som gärna ställer upp 
vid behov. Styrelsens medlemmar arbetsinsats varierar mellan 20-30 timmar per vecka (värde 330 kr 
x 20/30 = 6 600/9 900 kr). Arbetet består dels av traditionellt styrelsearbete dels av att arbeta inom 
Café Svea med evenemang, inköp, utflykter, personaladministration och löpande beställningar och 
cateringuppdrag. Det nuvarande överskottet från våra uppdrag stannar inom Café Svea. 
 
 
Rapportering och dokumentation 



Café Svea sammanställer en årlig skriftlig verksamhetsrapport senast sista januari, som gäller för det 
gångna året, i samråd med styrelsen. Verksamhetsrapporten skickas av verksamhetsledarna på Café 
Svea till Arbetsmarknads och integrationsenheten i Uddevalla kommun. 

 

 

 

Ekonomi 

Café Svea åtar sig: 

 

-att bidra med ideellt arbete från styrelsen och dess medlemmar 

-att vara en nod för ASF inom Fyrbodal  

-att bidra med språkkompetens från våra medlemmar 

 -att ta emot minst 15 personer på arbetsträning under 18 månader 

-att sköta städning av hela fastigheten under IOP-perioden 

-att sköta lokalbokningar i Lotcen 

-att vara en arena för integration och möte mellan Uddevallas invånare 

 

Uddevalla kommun bidrar med: 

-tillagningskök, restaurang, personalutrymme och möteslokaler i Lotsen 

-600 000 för finansiering av personal och administration under 18 månader där Café 
Svea själva väljer anställningsform. Till exempel skulle finansieringen kunna användas 
till att anställa personer på lönesubventioner och därför kunna anställa flera personer. 

 

Övrig finansiering, samarbete och samhällsvärde fastställs genom dialog mellan Café Svea och 
Uddevalla kommun. 

 
Hur sker finansieringen praktiskt? 

Hyresavtal skrivs mellan Uddevalla kommun och Café Svea där Uddevalla kommun bidrar med hyran, 
el och uppvärmning. 

600 000 kr utbetalas till Café Svea efter undertecknat avtal. 

Värdegrund 

Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som 
karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Långsiktighet, transparens och acceptans 
för kritik är också central. Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av offentliga 
medel som möjliggör verksamheterna. 

 
Omförhandling, hävningsrätt och tvist 



Om tvist uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningarna och villkor i denna överenskommelse. Om 
betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska parterna, innan förändringarna 
genomförs, föra dialog med varandra. Båda parterna ska medverka i ett samtal om överenskommelsen 
kan fortsätta. 

Endera parten kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden 
samt att rättelse sker utan dröjsmål. 

 
Ändringar och tillägg 

Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara giltiga, vara 
undertecknade av båda parter. 

 
Underskrifter 

Denna överenskommelse är upprättas i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. 

 
 
 

Datum___________________________ Datum________________________________ 

För Café Svea   För Uddevalla kommun 

 

_________________________________ ______________________________________ 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan 

Uddevalla Kommun och Café Svea 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea kring en träffpunkt. 
Initiativet är i linje med socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och 
motverka ensamhet, med kommunstyrelsens strategier om samverkan med 
civilsamhället för ökad integration, samverkan, arbeten och tillväxt samt med 
kommunstyrelsens strategi att stimulera det sociala företagandet.  
 
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 
träffpunkten. I verksamheten ska också finnas arbetsträningsplatser, riktade till personer 
med kort tidigare utbildningsnivå och andra personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen som föreslås 
vara gällande under tidsperioden 2021-02-01 till och med 2022-05-30, innehåller tre 
insatser/ åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning 
samt arbetsträningsplatser.  
 
Ärendet har behandlats i socialnämnden som tillstyrkte att samverkan, utifrån det i 
överenskommelsen som berör socialnämnden, ska ingås. Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet återremitterade ärendet för belysande av aspekter avseende 
konkurrens. IOP som samverkansmodell är tillämpbar för de delar i överenskommelsen 
som rör servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, men inte 
gällande del som rör lokaler för restaurang då det finns en marknad. Socialnämnden har 
istället möjlighet att göra en reserverad upphandling för att upplåta lokalen.  
 
Mot bakgrund av politiska strategier gällande samverkan med idéburen sektor och 
sociala företag, samt de värden en samverkan i detta fall skulle medföra, föreslås 
arbetsmarknads- och integrationsutskottet fatta beslut att ingå samverkan med Café 
Svea gällande servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, under 
förutsättning att socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av 
lokalen. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2021-02-10 
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 
kommun. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-01-20 § 7. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-21. 
Hemställan om Idéburen Offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café 
Svea 2020-09-07. 
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Café Svea, Musselbaren och Bra Mat Längs E6 
 
 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar  
 
att godkänna Arbetsmarknadsavdelningens del i överenskommelsen, rörande 
arbetsträningsplatser. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ingå överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Café Svea, gällande 
servicevärd och aktivitetssamordnare samt arbetsträningsplatser, under förutsättning att 
socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av lokalen.  
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Uddevallas överenskommelse ÖK Idé, mellan kommunen och idéburen sektor, syftar 
till att vi tillsammans ska kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati 
och minskat utanförskap i Uddevalla. De idéburna organisationerna är en viktig resurs 
för Uddevalla som plats att bo och leva på. Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i 
det offentliga rummet, en skolning i demokrati, aktivitetssamordnare och skapare av 
gemenskap och mening för många människor bildar de en social plattform.  
 
Samtliga nämnder har fått i politiskt uppdrag från Kommunfullmäktige att utifrån 
flerårsplan 2019–2021 arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler 
IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap). I kommunstyrelsens styrkort är en av 
nämndstrategierna att stimulera den sociala ekonomin/det sociala företagandet vilket 
ska följas upp utifrån måtten ökad grad av utförande hos civilsamhälle genom IOP och 
ASF. I en annan av kommunstyrelsens strategier står beskrivet att kommunen ska 
samverka med civilsamhället för ökad integration, samverkan, arbeten och tillväxt. 
Socialnämnden har också uppdragen om att öppna fler mötesplatser och motverka 
ensamhet. 
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Café Svea 
Café Svea är en ekonomisk förening som under 2019 startade ett arbetsintegrerat socialt 
företag med egen lunchrestaurang och catering. Café Svea erbjuder arbetsträningsplatser 
riktade till personer med kort tidigare utbildningsnivå och andra personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Kunder till catering och lunchrestaurang är allmänheten, företag, 
föreningar, myndigheter och kommuner. Café Svea har en ideellt arbetande, väl 
fungerande styrelse med kompetens och erfarenhet både från att driva projekt och 
företag i olika former samt inom ekonomi och redovisning. Både styrelsen och övriga 
medlemmar består av personer som kommit till Sverige på grund av flyktingskäl men 
även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Café Sveas moderförening, 
Potatisgårdens vänner, är en ideell förening som på olika sätt verkar för social och 
ekologisk hållbarhet. Café Svea gör delar av sina inköp från de lokala kontakter som 
Potatisgårdens vänner upparbetat. För att kunna vara en ekonomisk hållbar verksamhet 
med hög kvalitet på sina arbetsträningsplatser krävs att det finns möjlighet att 
arbetsträna minst tio personer samtidigt men gärna fler. Nuvarande lokal på Nonnens 
väg som hyrs av en privat hyresvärd, rymmer maximalt sex personer som arbetstränar 
samtidigt. Behovet av en större lokal är därmed stort. 
 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Café Svea och 
Uddevalla Kommun  
Målet med verksamheten är att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, 
mötas och känna gemenskap. Målet ska nås genom att Café Svea driver en 
lunchrestaurang/café och samordnar aktiviteter på träffpunkten. I verksamheten ska också 
finnas arbetsträningsplatser, vilket ska leda till ökad integration.  
 
Målgruppen för denna IOP-överenskommelse om träffpunkten Café Svea (det vill säga både 
lunchrestaurang/café, aktivitetssamordning och möjlighet till arbetsplatsträning) är alla som 
har behov av social gemenskap och aktiviteter. Träffpunkten är en arena för kommunens 
invånare och samverkar med andra intressenter, såsom föreningar och studieförbund.  
Målgruppen för arbetsplatsträning är personer med kort tidigare utbildningsnivå och andra 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel kvinnor med utländskt ursprung 
och kort utbildningsbakgrund. Deltagarna för arbetsplatsträning identifieras och fastställs i 
egen ordning via samverkan mellan Café Svea, Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarknadsavdelningen.  
 
Insatserna och åtagandena i träffpunkten Café Svea fördelar sig enligt följande:  
 
Lunchrestaurang/café  
Café Svea har ansvaret för att driva lunchrestaurang/café på Sofiedal (kök och matsal). 
Lunchrestaurangen/café ska vara öppen varje vardag. Därutöver kan Café Svea även ha 
cateringverksamhet. Café Svea har ansvar för bemanning och drift av lunchrestaurang/café.  
Verksamhetens lunchrestaurang/café kommer kontinuerligt att utvecklas utifrån 
medarbetarnas och deltagarnas erfarenhet och kunskap.  
 
Servicevärd och aktivitetssamordning  
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Café Svea får ansvaret att sköta aktivitetssamordning och andra sysslor kopplat till 
träffpunktens verksamhet via en servicevärd. Servicevärden har också ansvar att samordna 
de olika intressenterna/parterna som befinner sig på träffpunkten. Nuvarande parter är 
Föreningen Soffan, Boendeföreningen, HSB och Socialtjänsten. Café Svea har 
arbetsgivaransvar för servicevärden som är anställd för de syften och mål som finns i 
överenskommelsen.  
 
Arbetsträningsplatser  
Café Svea ska sälja arbetsträningsplatser riktade till personer med kort tidigare 
utbildningsnivå och andra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
 
Arbetsträningsplatser och utvecklingsmöjligheter för deltagare hos Café Svea och deltagare 
hos Arbetsmarknadsavdelningen:  
 

 Café Svea erbjuder 2 utvecklingsplatser för deltagare från 
arbetsmarknadsavdelningen.  

 Samverkan via det partsgemensamma Jobbcentrum där AF ingår för att säkerställa 
att AF anvisar arbetsträning till Café Svea.  

 Samverkan ska öppna utvecklingsvägar för deltagare både inom SFI, AF, AMA 
(försörjningsstöd) att få del av olika arbetsmarknadsprogram och insatser. 
Uppföljning med mål och resultat sker här.  

 Arbetsmarknadsavdelningen får tillgång till en utvecklingsplats som handledare för 
en deltagare i kommunens arbetsmarknadsåtgärd.  

 Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder kompetensutveckling för Café Sveas 
handledare.  

 
All vinst återinvesteras i Café Sveas verksamhet i form av nya anställningar och inventarier 
som behövs för att bygga verksamheten. Verksamheten och organisationen kommer att 
förändras i takt med medarbetarnas växande och ökad egenmakt. Verksamheten kommer att 
bygga på medarbetarnas kompetens, erfarenheter och kunskaper.  
 
 
IOP- Idéburet Offentligt Partnerskap  
Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling 
som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 
konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på 
marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 
 
Ett IOP-avtal kan ingås när:  

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.  
 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns.  
 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.  
 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.  
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 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser).  
 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

 
Marknad och konkurrenssituation  
Ett av kriterierna som behöver vara uppfyllt för att ett IOP ska vara möjligt är att det 
inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. Gällande den del i 
överenskommelsen som gäller kommunens ekonomiska stöttning av lokal för 
restaurang, finns en marknad i det aktuella geografiska området, varför IOP som 
samverkansmodell inte är tillämpbar för denna del.  

Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 
kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får 
lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det (Kommunallagen 2 kap 8 §). I lagen 
om vissa kommunala befogenheter står följande att läsa i 3 kap 6§: Kommuner får 
tillgodose små företags behov av lokaler i kommunen under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Om det finns särskilda skäl, 
får kommuner tillgodose enskilda företags behov av lokaler i kommunen. 

Dialog har förts med jurist (med inriktning på offentlig upphandling, avtalsrätt, offentlig 
säljverksamhet, statsstöd och kommunala befogenheter) på SKR kring ovan lagtexter 
med koppling till aktuellt ärende gällande Café Svea, vars mening var att de inte var 
tillämpbara i detta ärende, då det finns en marknad. 
 
Bedömning  
Utifrån dialog med kommunens jurist och jurist på SKR samt inläsning och rådgivning 
kring samverkansformen Idéburet Offentligt Partnerskap görs följande bedömning: 
 
Innehållet i formulerad överenskommelse ligger helt i linje med kommunens ambitioner 
om samverkan med idéburen sektor och stimulerande av arbetsintegrerade sociala 
företag. Det överensstämmer också med politiska mål för både socialnämnden och 
kommunstyrelsen. IOP som samverkansmodell är tillämpbar för de delar i 
överenskommelsen som rör servicevärd och aktivitetssamordning samt 
arbetsträningsplatser, men inte gällande del som rör lokaler för restaurang. Vill 
socialnämnden gå vidare med denna del skulle en reserverad upphandling vara möjlig 
(LOU 4 kap. 18§).  
 
Värdena att ingå överenskommelse om samverkan mellan Café Svea och Uddevalla 
Kommun med den aktuella placeringen är många. Utöver att förverkliga politiska 
strategier hade trygghetsboendet fått en social mötesplats med servering och 
aktivitetssamordning för de boende i trygghetsboendet och andra som är i behov av 
sociala aktiviteter i området. Kommunen är i behov av samverkan kring 
arbetsträningsplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, genom Café 
Svea möjliggörs dessutom språkträning, integration och arbetstillfällen.  
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Det har under återremitteringstiden inkommit en Avsiktsförklaring för samverkan 
mellan Café Svea, Musselbaren och Bra Mat Längs E6 som visar på vilja till samverkan 
mellan andra enskilda näringsidkare och Café Svea. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Föreningen Café Svea 
Socialnämnden 
 



                              

 

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Café Svea, Musselbaren och Bra Mat Längs E6 

Café Svea, Musselbaren/Musselfabriken samt Bra Mat Längs E6 är tre lokala företag som har 

många gemensamma nämnare. Musselbaren är sedan flera år ett etablerat företag med 

verksamheter i flera kommuner, Café Svea har en etablerad verksamhet i centrala Uddevalla 

sedan två år och Bra Mat Längs E6 är ett nyligen startat företag som är på väg att etablera sig 

på Västkusten med huvudsäte i Ljungskile. Våra tre företag har sammanförts tack vare 

politiker och tjänstemän inom Socialtjänsten och Arbetsmarknads och 

integrationsavdelningen. Vi ser alla att vi skulle vinna på en samverkan mellan våra företag i 

någon form. Alla tre företagen arbetar med mat och matproduktion med tre helt olika nischer. 

Vi vill alla arbeta med hållbara produkter och ta ett socialt samhällsansvar. Vi har nu träffats 

vid två tillfällen och ser verkligen möjligheter mer än svårigheter och planerar att fortsätta 

träffas för att arbeta fram möjliga vinna-vinna lösningar mellan våra företag.  

Café Svea har ett pågående ärende kring IOP med kommunen angående Sofiedals 

trygghetsboendes kök och trivselutrymme. Musserbaren och Bra Mat Längs E6 söker kök för 

provlagning av nya produkter samt produktion till sina företag. Alla tre företagen har 

erfarenhet av att ta emot personer på arbetsträning och på nystartsjobb som en del av sociala 

ansvarstagande.  

Vi har fått information om att kommunen kan ha kökslokaler som är tillgängliga för 

korttidsuthyrning och framförallt Bra Mat Längs E6 är intresserade av de köken. Även här 

kan det finns möjlighet till samverkan med både produktion och arbetskraft.  

Våra tre företag har alla konkurrenskraftiga priser utan subventioner på våra varor och vi 

konkurrerar inte med varandra. Café Svea är ett arbetsintegrerat socialt företag där all vinst 

återinvesteras i företaget för att kunna anställa flera. 

Vi hoppas nu få stöd från politiken för att så snart som möjligt arbeta vidare med våra planer 

och att IOP.et vinner laga kraft. 

 

2021-02-11 

 

Anneli Gustafsson       Jan Bark   Charlotte Berg 

Café Svea       Musselbaren/musselfabriken Bra Mat längs E6 



 

 

Café Svea är ett Arbetsintegrerat Socialt Företag som arbetar med produktion av mat från våra 

deltagares hemländer. Hos Café Svea får personer som står en bit från den reguljära 

arbetsmarknaden arbetsträna för att bli bättre rustade för att närma sig en anställning eller 

studier. 

Maten som deltagarna lagar är främst till catering, reko-ring och försäljning från vår lokal på 

Nonnens väg 2 i Uddevalla. Vi utvecklar ständigt vårt utbud och erbjuder både färska och 

frysta rätter, våra egna kryddblandningar och annat matnyttigt.  

Vi vill befrämja inkludering, stärka integrationen och förebygga utanförskap! 

 

Café Svea drivs av en ideelltarbetande styrelse bestående av: 

Anneli Gustafsson Ordförande 

Lidya Beraki Vice ordförande 

Claes Dahlgren Kassör 

Ingela Nilsson sekreterare 

Eva Nilsson Ledamot 

Ulrika Ekstedt Ledamot 

Fatima Hassan 

Anna Järup 

Lillian Porshede 

 

I styrelsen finns det en stor kompetens och erfarenhet från både arbetsliv och företagande. 

Flera i styrelsen har tidigare drivit företag. Flera arbetar som rektorer inom vuxenutbildning 

och modersmålsstöd. En som journalister, en ekonom, en inom integration och några som 

studiehandledare.    

 

 

www.musselbaren.se/ 

 

 www.bramatpavag.se 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan 

Uddevalla Kommun och Café Svea 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea om samverkan 
kring en träffpunkt. Uddevalla kommun ser Café Sveas verksamhet som ett viktigt 
komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet är i linje med 
socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och motverka ensamhet samt 
med kommunstyrelsens strategier om samverkan med civilsamhället för ökad 
integration, samverkan, arbeten och tillväxt. 
 
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 
träffpunkten. I verksamheten ska också möjlighet finnas att erbjuda 
arbetsträningsplatser, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen innehåller 
3 insatser/ åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning 
samt arbetsträningsplatser.  
 
Överenskommelsen föreslås gälla under tidsperioden 2021-02-01 till och med 2022-05-
30. Socialnämnden förbinder sig till att delfinansiera verksamheten genom bidrag till 
funktionen servicevärd med 300 000 kr per år. Samverkan mellan 
Arbetsmarknadsavdelningen och Café Svea består bland annat i utvecklingsplatser, 
arbetsträning och kompetensutveckling. 
 
Överenskommelsen har behandlats i socialnämnden som tillstyrkte att samverkan ska ingås. 
Socialnämnden behandlade dock inte den del av överenskommelsen som berör 
arbetsträningsplatser, då detta är kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 
kommun. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-01-20 § 7. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-21. 
Hemställan om Idéburen Offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café 
Svea 2020-09-07. 
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Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Arbetsmarknadsavdelningens del i överenskommelsen, rörande 
arbetsträningsplatser. 
 
att ingå överenskommelse om idéburet partnerskap med föreningen Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap.  
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Föreningen Café Svea 
Socialnämnden 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Café Svea och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea om samverkan 
kring en träffpunkt. Uddevalla kommun ser Café Sveas verksamhet som ett viktigt 
komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet är i linje med 
socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och motverka ensamhet. 
 
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 
träffpunkten. I verksamheten ska också möjlighet finnas att erbjuda 
arbetsträningsplatser, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen innehåller 
3 insatser/åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning 
samt arbetsträningsplatser.  
 
Insatsen/åtagandet kring arbetsträningsplatser regleras inte i överenskommelsen mellan 
socialnämnden och föreningen Café Svea. Insatsen/åtagandet handläggs av 
Arbetsmarknadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 
kommun 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att ingå överenskommelse om idéburet partnerskap med föreningen Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap. 
 
 
 
Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 
Socialchef Utvecklare 
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Skickas till 
Föreningen Café Svea 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 
Pia Strömsholm 
Marion Vaern 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr SN 2021/00015  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Café Svea och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea om samverkan 
kring en träffpunkt. Uddevalla kommun ser Café Sveas verksamhet som ett viktigt 
komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet är i linje med social-
nämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och motverka ensamhet. 
  
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 
träffpunkten. I verksamheten ska också möjlighet finnas att erbjuda arbetstränings-
platser, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen innehåller 3 insatser/ 
åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning samt 
arbetsträningsplatser.  
  
Insatsen/åtagandet kring arbetsträningsplatser regleras inte i överenskommelsen mellan 
socialnämnden och föreningen Café Svea. Insatsen/åtagandet handläggs av Arbets-
marknadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-11. 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 
kommun. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) yrkar återremiss för att utreda att inte osund konkurrens 
föreligger eller kommer att ske när Café Svea startar upp sin verksamhet. 
 
Martin Pettersson (SD) yrkar avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att 
socialnämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna mot Martin 
Pettersons (SD) avslagsyrkande och finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i 
handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att ingå överenskommelse om idéburet partnerskap med föreningen Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 forts. 

Reservation 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2021-01-27 
Stefan Skoglund, Christina Nilsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-28 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2021-01-28 
Föreningen Café Svea 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 
Pia Strömsholm, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, kommunledningskontoret 
Marion Vaern, avdelningschef social omsorg, socialtjänsten 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen  
I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 
parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta för bättre 
välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. 
 
De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och leva på. 
Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, 
aktivitetssamordnare och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar de 
en social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 
förutsättningar.  
 
Café Svea har inkommit med ett initiativ till Uddevalla kommun kring olika förslag på 
samverkan kring den verksamhet de bedriver. Café Sveas vision är att vara en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar plattform och träffpunkt där människor får möjlighet att 
växa. Café Svea är ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF) som dels säljer 
arbetsträningsplatser, dels säljer produkter, varor och tjänster. Genom ASF:et ges deltagare 
stöttning med att utveckla en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar näringsverksamhet 
med catering och café i Uddevalla. 
 
Café Sveas deltagare kommer från en grupp som har svårt att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden och kan befinna sig i ett utanförskap. Café Svea verkar för ökad jämställdhet 
och jämlikhet och välkomnar både män och kvinnor, såväl utrikesfödda som svenskfödda. 
Café Svea vill ge sina deltagare en chans att visa vad de kan, utvecklas och växa i sina 
yrkesroller och få möjlighet att integrera med caféets gäster och kunder. Café Svea vill genom 
sitt arbete vara en naturlig och inbjudande träffpunkt för kommunens alla invånare samt 
samverka med andra föreningar, studieförbund och kommun 
 
Kommunen ser Café Sveas verksamhet som viktig då den ger fler människor möjlighet att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen har ofta svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden och befinner sig ibland i ett utanförskap. Verksamheten verkar också för en 
ökad jämställdhet och jämlikhet och välkomnar både män och kvinnor, såväl utrikesfödda 
som svenskfödda. 
 
Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 
innebär att den idéburna organisationen kan initiera ett förslag till att bidra till 
samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte 
bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

2. Värdegrund 
ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som underlättar 
samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt för varandras 
olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet 
och förståelse, 
 
Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som 
möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet 
och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 
arbetsmetoder. 
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3. Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden  
Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla  
Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla  
Organisationsnummer: 212000–1397   
  
Idéburen sektor: Föreningen Café Svea 
Besöksadress: Nonnens väg 2, 451 50 Uddevalla 
Organisationsnummer: 769636–5316  

4. Bakgrund 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att 
träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. Socialnämnden har också 
uppdragen om att öppna fler mötesplatser, motverka ensamhet och skapa trygghet.  

5. Mål med verksamheten 
Målet med verksamheten är att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas 
och känna gemenskap.  
 
Målet ska nås genom att Café Svea driver en lunchrestaurang/café och samordnar aktiviteter 
på träffpunkten. I verksamheten ska också möjlighet finnas att erbjuda arbetsträningsplatser, 
vilket ska leda till ökad integration. 
 
5.1. Målgrupp 

Målgruppen för denna IOP-överenskommelse om träffpunkten Café Svea (dvs både 
lunchrestaurang/café, aktivitetssamordning och möjlighet till arbetsplatsträning) är alla som 
har behov av social gemenskap och aktiviteter. Träffpunkten är en arena för kommunens 
invånare och samverkar med andra intressenter, såsom föreningar och studieförbund.  
 
Målgruppen för arbetsplatsträning är personer med kort tidigare utbildningsnivå och andra 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, t ex kvinnor med utländskt ursprung och kort 
utbildningsbakgrund. Deltagarna för arbetsplatsträning identifieras och fastställs i egen 
ordning via samverkan mellan Café Svea, Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarknadsavdelningen.  

6. Överenskommen verksamhet (insatser och åtaganden) 
Insatserna och åtagandena i träffpunkten Café Svea fördelar sig enligt följande. 
 
6.1. Lunchrestaurang/café 

Café Svea har ansvaret för att driva lunchrestaurang/café på Sofiedal (kök och matsal). 
Lunchrestaurangen/café ska vara öppen varje vardag. Därutöver kan Café Svea även ha 
cateringverksamhet. 
 
Café Svea har ansvar för bemanning och drift av lunchrestaurang/café. 
 
Verksamhetens lunchrestaurang/café kommer kontinuerligt att utvecklas utifrån 
medarbetarnas och deltagarnas erfarenhet och kunskap.  
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6.2. Servicevärd och aktivitetssamordning 
Café Svea får ansvaret att sköta aktivitetssamordning och andra sysslor kopplat till 
träffpunktens verksamhet via en servicevärd. Servicevärden har också ansvar att samordna de 
olika intressenterna/parterna som befinner sig på träffpunkten. Nuvarande parter är 
Föreningen Soffan, Boendeföreningen, HSB och Socialtjänsten. 
 
Café Svea har arbetsgivaransvar för servicevärden som är anställd för de syften och mål som 
finns i överenskommelsen. 
 
6.3.Arbetsträningsplatser  

Café Svea ska sälja arbetsträningsplatser riktade till personer med kort tidigare 
utbildningsnivå och andra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
 
Arbetsträningsplatser och utvecklingsmöjligheter för deltagare hos Café Svea och deltagare 
hos Arbetsmarknadsavdelningen: 

 Café Svea erbjuder 2 utvecklingsplatser för deltagare från arbetsmarknadsavdelningen.  
 Samverkan via det partsgemensamma Jobbcentrum där AF ingår för att säkerställa att 

AF anvisar arbetsträning till Café Svea. 
 Samverkan ska öppna utvecklingsvägar för deltagare både inom SFI, AF, AMA 

(försörjningsstöd) att få del av olika arbetsmarknadsprogram och insatser. Uppföljning 
med mål och resultat sker här. 

 Arbetsmarknadsavdelningen kommer att ha en deltagare från kommunens 
arbetsmarknadsåtgärd placerad på Café Svea som handledare för den personliga 
utvecklingen. 

 Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder kompetensutveckling för Café Sveas 
handledare. 

 
Medarbetarna/deltagarna ges en chans att visa vad de kan, utvecklas och växa i sina 
yrkesroller och får möjlighet att integrera med lunchrestaurangens/caféets gäster. All vinst 
återinvesteras i Café Sveas verksamhet i form av nya anställningar och inventarier som 
behövs för att bygga verksamheten. Verksamheten och organisationen kommer att förändras i 
takt med medarbetarnas växande och ökad egenmakt. Verksamheten kommer att bygga på 
medarbetarnas kompetens, erfarenheter och kunskaper. 
 
Träffpunkten Café Svea är en arena för integration och möte mellan besökare och invånare. 

7. Tillgänglighet och öppethållande 
Träffpunkten Café Svea har tillgång till köket, serveringen och matsalen under vardagar kl. 
07.00-17.00. Övrig tid (kvällar och helger) disponeras servering, disk och matsal av 
boendeföreningen på Sofiedal men samordnas av servicevärd tillsammans med träffpunkt 
Soffan och boendeföreningen på Sofiedal. Tillgängligheten och nyttjandet av lokalen 
överenskommes genom dialog av parterna. Köket disponeras dock enbart av Café Svea. 
 
Serveringen ska hållas öppen under vardagar kl.11.00-14.00. Caféets öppettider kommer 
efterhand utökas och fastställas successivt. 
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8. Organisation för partnerskapet 

8.1. Styrgrupp 

Verksamheten leds av en styrgrupp där båda parter är representerade med företrädare som har 
mandat att fatta beslut av strategiska karaktär.  
 
Café Svea representeras i styrgruppen av föreningens ordförande, verksamhetsledare samt en 
ytterligare styrelseledamot. Café Sveas verksamhetsledare är sammankallande av styrgruppen 
och ansvarig för dokumentation från styrgruppens möten. Uddevalla kommuns representant i 
styrgruppen är sektionschef för förebyggande och trygghet samt avdelningschef från 
arbetsmarknadsavdelningen. 
 
Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas minst två gånger 
per år, i februari och i september. Styrgruppens möten syftar till att följa upp verksamheten på 
strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som finns i överenskommelsen 
uppfylls.    
 
Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 
Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor.  
 
Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda mål i 
IOP-överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av verksamheten sker, samt 
hur de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på. 
 
8.2. Arbetsgrupp för samverkan och samordning 

Arbetsgruppen består av representanter från Café Svea och socialtjänsten. Arbetsgruppen ska 
tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån insatserna och åtagandena samt göra 
gemensamma eller kompletterande satsningar. Verksamhetsledare är sammankallande för 
arbetsgruppen. Det innebär att arbetsgruppen ska hitta former för samarbetet och 
överenskommen verksamhet samt metoder/rutiner för att nå målsättningen. 
 
8.3. Uppföljning 
Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig verksamhetsrapport. 
Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, med koppling 
till ovanstående insatser och åtaganden, antal aktiviteter samt deltagarantal på träffpunkten. 
 
Rapporten gäller för året innan. Café Svea ska inkomma med verksamhetsrapporten till 
socialnämnden i Uddevalla senast sista januari.  

9. Ekonomi 
Kommunen, socialnämnden, delfinansierar Café Sveas verksamhet genom bidrag till 
funktionen servicevärd med 300 000 kr per år.  
 
Café Svea står för hyran av ”lokalen Sofiedal”. Hyran avser ensam nyttjanderätt till köket 
samt tillgång till övriga lokaler (servering, disk och matsal). Hyra debiteras från april 2021 
med 2 000 kr/månad. Beloppet ökar varje månad med 1 500 kr till och med maj 2022. Från 
juni 2022 betalar Café Svea hyra till HSB.  
  
Efter särskild överenskommelse kan ersättning utgå för lokalvård för allmänna ytor under 
blockförhyrningsperioden, till och med maj 2022.  
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10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller från 2021-02-01 till och med 2022-05-30. Möjlighet finns att 
förlänga överenskommelsen med 12 månader om båda parter är överens om detta. I god tid 
innan en eventuell förlängning sker, behöver HSB involveras, då nuvarande blockförhyrning 
av lokalerna upphör under 2022.  
 
Beslut om förlängning av överenskommelsen ska fattas av socialnämnden efter initiativ från 
parterna minst tre (3) månader innan överenskommelsen löper ut.  
 
Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre (3) månaders uppsägningstid. 
Besked om uppsägning i förtid ska meddelas skriftligen till den andra parten  

11. Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 
avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 
för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 
via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal.  
 
Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara 
giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter. 

12. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 
dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat.  
 
Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 
överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska 
parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande 
av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan 
fortsätta.  
 
Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden 
samt att inte rättelse sker utan dröjsmål. 
 
Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten så att 
båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.   

13. Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 
kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas.   
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Underskrift 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original.  
 

 

Datum ___________________________ Datum __________________________ 

 

För Föreningen Café Svea   För Uddevalla kommun 

 

________________________________  ________________________________ 

 

 

    ________________________________ 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00273  

Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan 
Uddevalla Kommun och Café Svea 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea om samverkan 
kring en träffpunkt. Uddevalla kommun ser Café Sveas verksamhet som ett viktigt 
komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet är i linje med 
socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och motverka ensamhet samt 
med kommunstyrelsens strategier om samverkan med civilsamhället för ökad 
integration, samverkan, arbeten och tillväxt. 
  
Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 
målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 
gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 
träffpunkten. I verksamheten ska också möjlighet finnas att erbjuda 
arbetsträningsplatser, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen innehåller 
3 insatser/ åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning 
samt arbetsträningsplatser.  
  
Överenskommelsen föreslås gälla under tidsperioden 2021-02-01 till och med 2022-05-
30. Socialnämnden förbinder sig till att delfinansiera verksamheten genom bidrag till 
funktionen servicevärd med 300 000 kr per år. Samverkan mellan 
Arbetsmarknadsavdelningen och Café Svea består bland annat i utvecklingsplatser, 
arbetsträning och kompetensutveckling.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 
kommun. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-01-20 § 7. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-21. 
Hemställan om Idéburen Offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café 
Svea 2020-09-07. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson (UP): Avslag till förslaget i handlingarna. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna.  
 
Ajournering kl 9:50-10:05 
 
Camilla Johansson (C): Återremiss för belysande av aspekter avseende konkurrens.  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 
  
att återremittera ärendet för belysande av aspekter avseende konkurrens. 
 

Reservation 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Kent Andréasson (UP) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande med följande motivering:  
Uddevallapartiet reserverar sig mot beslutet om återremiss. Uddevallapartiet yrkar 
avslag på ärendet eftersom det föreligger osund konkurrens och slår direkt mot en 
ekonomiskt hårt drabbad bransch där nedläggning nyligen skett av företag b.la. i 
Ljungskile. 
 
Martin Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 



  1 (1) 

  Dnr:  

Kommunledningskontoret  
Avdelningen för hållbar tillväxt Postadress Besöksadress Telefon 
 Box 50742, 202 70 Malmö s Varvsvägen 1 0522-69 61 48 
www.uddevalla.se E-post emelie.eek@uddevalla.se 
 

Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan 
Uddevalla Kommun och Café Svea 
 
Kompletterande handlingar 
Ärendet Hemställan om idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla 

kommun och Café Svea har utifrån beslut i Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet den 9 mars kompletterats med Café Sveas preliminära balans 

och resultatrapport från 2020.  

 

En avsiktsförklaring om samverkan mellan Café Svea, Musselbaren och Bra mat 

längs E6 är bilagd i ärendet. Det finns idag inga ytterligare skriftliga handlingar 

eller överenskommelser som formaliserar dessa aktörers samverkan.  Parterna har 

dock haft möten och är överens om att utveckla och formalisera en samverkan, 

innehåll och strukturer för detta arbete pågår.   

 

Aktuellt ärende omfattar endast överenskommelse om idéburet offentligt 

partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café Svea, inte med övriga parter i 

den avsiktsförklaring som Café Svea ingått, därför har ekonomisk rapportering 

inhämtats endast från Café Svea. 

 

Café Sveas tidiga initiativ till samverkan ligger i handlingarna för att visa på att 

initiativet inkommit från idéburen part, då detta är ett kriterium för 

samverkansformen IOP. Innehållet i deras initiativ har sedan förändrats och 

omformulerats tillsammans med representanter från Uddevalla kommun. Innehåll 

i nuvarande förslag till samverkan finns att läsa i det dokument som heter 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Café Svea och 

Uddevalla kommun. 

  

 

 
Emelie Eék, Folkhälsostrateg 

2021-03-16 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2021/00080  

Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas 
etablering 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i över 35 år.  
De statsbidrag som kommunen får från migrationsverket för nyanlända och 
asylsökande, styrs av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar. Statsbidragens storlek styrs i sin tur av hur många asylsökande som 
bor i kommunen (ej folkbokförda), respektive hur många nyanlända som efter 
uppehållstillstånd folkbokfört sig i kommunen.  
År 2013 övergick ansvaret för nyanländas etablering från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. I samband med detta så införde kommunstyrelsen en procentuell 
fördelning av den del av statsbidraget som gäller schablonersättning §10 och§11. För 
detta statsbidrag skall kommunen tillhandahålla insatser som underlättar och påskyndar 
den nyanländes etablering (tex undervisning i svenska och dialogbaserad information 
om svenska samhället). Statsbidraget följer den nyanlände under en period av två år. 
Den procentuella andelen matchas mot den förvaltning i kommunen som utför insatsen. 
Insatserna beskrivs i §10 i ersättingsförordningen. Schablonersättningens belopp 
beskrivs i §11.  
  
Under åren 2016–2018 hade vi ca 50 mkr varje år att fördela och i år är prognosen 12 
mkr och nästa år 2022 är prognosen att beloppet minskar ytterligare. Detta belopp måste 
man självklart sätta i relation till antalet som har rätt till insatserna. Antal nyanlända 
minskar och därför också statsbidraget. Dessa prognoser från kommunledningskontoret 
uppdateras fyra ggr/år och kommuniceras i den kommunala etableringsgruppen. 
  
År 2021 föreslås att fördelningen mer strikt utgår från de insatser som måste 
genomföras, tillsammans med det uppskattade antal som under året kommer att ta del av 
insatserna. Pengarna fördelas därför i första hand till Vuxenutbildningen för utbildning i 
svenska, samt till kommunledningskontoret som tillhandahåller mottagande och 
bostadsanvisningar (bosättningslagen), samhällsorientering och visst ekonomiskt 
bistånd. Pengarna fördelas även till förskola, skola och gymnasium till särskilda 
introduktionsinsatser för barn och ungdomar. Viss summa ges för särskilda insatser 
inom den öppna verksamheten till socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner att utskottet 
antar yrkandet. 



 
 

 
 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  
  
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-19 Dnr KS 2021/00080 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas 

etablering 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i över 35 år.  
De statsbidrag som kommunen får från migrationsverket för nyanlända och 
asylsökande, styrs av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar. Statsbidragens storlek styrs i sin tur av hur många asylsökande som 
bor i kommunen (ej folkbokförda), respektive hur många nyanlända som efter 
uppehållstillstånd folkbokfört sig i kommunen.  
År 2013 övergick ansvaret för nyanländas etablering från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. I samband med detta så införde kommunstyrelsen en procentuell 
fördelning av den del av statsbidraget som gäller schablonersättning §10 och§11. För 
detta statsbidrag skall kommunen tillhandahålla insatser som underlättar och påskyndar 
den nyanländes etablering (tex undervisning i svenska och dialogbaserad information 
om svenska samhället). Statsbidraget följer den nyanlände under en period av två år. 
Den procentuella andelen matchas mot den förvaltning i kommunen som utför insatsen. 
Insatserna beskrivs i §10 i ersättingsförordningen. Schablonersättningens belopp 
beskrivs i §11.  
 
Under åren 2016–2018 hade vi ca 50 mkr varje år att fördela och i år är prognosen 12 
mkr och nästa år 2022 är prognosen att beloppet minskar ytterligare. Detta belopp måste 
man självklart sätta i relation till antalet som har rätt till insatserna. Antal nyanlända 
minskar och därför också statsbidraget. Dessa prognoser från kommunledningskontoret 
uppdateras fyra ggr/år och kommuniceras i den kommunala etableringsgruppen. 
 
År 2021 föreslås att fördelningen mer strikt utgår från de insatser som måste 
genomföras, tillsammans med det uppskattade antal som under året kommer att ta del av 
insatserna. Pengarna fördelas därför i första hand till Vuxenutbildningen för utbildning i 
svenska, samt till kommunledningskontoret som tillhandahåller mottagande och 
bostadsanvisningar (bosättningslagen), samhällsorientering och visst ekonomiskt 
bistånd. Pengarna fördelas även till förskola, skola och gymnasium till särskilda 
introduktionsinsatser för barn och ungdomar. Viss summa ges för särskilda insatser 
inom den öppna verksamheten till socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-19 Dnr KS 2021/00080 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta procentuell fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering år 2021 till   
53 % barn-och utbildningsnämnden, 37 % kommunstyrelsen, 5 % socialnämnden, 5 % 
kultur och fritidsnämnden  
 
 
 

Ärendebeskrivning 

År 2020 betalade migrationsverket ut totalt ca 37 mkr till Uddevalla kommun. 20 mkr 
av dessa utgjordes av schablonersättning §11. Prognosen för 2021 är 12 mkr.   

 

 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(4) 

2021-02-19 Dnr KS 2021/00080 

  

 

 

 

Åldersfördelningen december 2020 var den att 38 % (drygt 90 personer) var i åldern att 
gå på vuxenutbildningen. Nu går inte alla där av olika orsaker, men pengar fördelas ut 
ändå som om alla platser är belagda. Prognosen för år 2021 är med samma procentuella 
andel att ca 65 personer är målgrupp för SFI. 
Den statliga utredningen ”På väg” har räknat på vad en årsplats kostar och har landat i 
drygt 50 000 kr (ca 54 000 kr för de kortutbildade inom utbildningsplikten). Förslaget är 
att beräkna 60 000 kr per prognostiserad plats (oavsett om platsen är belagd eller ej). 
Detta skulle i så fall utgöra ca 3,9 mkr och 33 % av det totala beloppet 2021.  
Förslaget är att lägga 20 % (ca 2,5 mkr år 2021) att fördela till förskola, skola och 
gymnasium. Sammanlagt blir det 53 % till barn och utbildning. 
 
Viktigt att ta med är att skola och förskola är verksamheter som alla kommuninvånare 
har rätt att ta del av. Nyanlända har alltså samma rättigheter som alla andra 
kommuninvånare. Detta statsbidrag ska användas till särskilda insatser. 
 
När det gäller kommunstyrelsens ansvar med mottagande, bostadsanvisningar och 
samhällsorientering så är detta ingen ordinarie verksamhet och det ges heller inget 
kommunbidrag till verksamheterna. Detta gör att varje insats blir mycket dyr eftersom 
den ges exklusivt till en mindre grupp vid ett tillfälle. Det statsbidrag som tidigare gavs 
till att samordna etableringsuppdraget finns inte längre, varför en del av schablonen 
måste tas även för detta. Kommunledningskontoret tittar nu över olika lösningar för 
framtiden. År 2021 klarar kommunledningskontoret ekonomin, dels på grund av stora 
neddragningar, dels med hjälp av sparade medel från tidigare år. År 2021 är sista året 
sparande medel får användas. Nästa år finns enbart årets schablonersättning att tillgå.  
Förslaget är därför att även år 2021 fördela ut delar av schablonen även till 
socialnämnden och kultur och fritidsnämnden för särskilda insatser i den öppna 
verksamheten för målgruppen.  
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(4) 

2021-02-19 Dnr KS 2021/00080 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 
 



 
 
 
Från: Cecilia Sandberg <cecilia.sandberg@uddevalla.se> 
Skickat: den 7 februari 2021 18:53 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunen <Kommunen@uddevalla.se>; Ingemar Samuelsson 
<ingemar.samuelsson@uddevalla.se>; Anna Lena Heydar <anna-lena.heydar@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse  
 
Från mars månad avsäger jag mig uppdragen i barn-och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen samt arbetsmarknad-och integrationsutskottet.  
 
Hälsningar  
Cecilia Sandberg  
Skickat från min iPhone  

 

mailto:cecilia.sandberg@uddevalla.se
mailto:Kommunen@uddevalla.se
mailto:ingemar.samuelsson@uddevalla.se
mailto:anna-lena.heydar@uddevalla.se


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00101  

Fyllnadsval efter Cecilia Sandberg (S) gällande uppdragen i 
barn-och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände Cecilia Sandbergs (S) avsägelse från uppdragen som 
ledamot i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10 § 38. 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-02-10 § 38 
Avsägelse, 2021-02-08 

Yrkanden 

Paula Berger (S) nominerar Hampus Markusson (S) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och som en följ av den nomineringen nomineras Karin Engdahl (S) 
till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Hampus Markusson (S). 
 
Vidare nominerar Paula Berger (S) Annelie Högberg (S) till ledamot i kommunstyrelsen 
och som en följd av den nomineringen nomineras Sonny Persson (S) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Annelie Högberg (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att välja Hampus Markusson (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och 
med 2022, 
  
att välja Karin Engdahl (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med 
2022, 
 
att välja Annelie Högberg (S) till ledamot i kommunstyrelsen till och med 2022 samt 
 
att välja Sonny Persson (S) till ersättare i kommunstyrelsen till och med 2022. 
 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-03-1, 5Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-15, Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-03-16, barn och utbildningsnämnden, Cecilia Sandberg, Annelie Högberg, Sonny Persson, Hampus 
Markusson, Karin Engdahl, kommunledningskontoret löneavdelningen, avdelningen för juridik och administration 
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-03-18 Dnr KS 2021/00184 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till planeringsunderlag inför 
budgetdialogen gällande flerårsplan 2022–2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18. 
Planeringsunderlag för kommunstyrelsen 2022-2024 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna planeringsunderlag för kommunstyrelsen inför budgetdialog för 
flerårsplan 2022–2024.     
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 
 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Funktionsbrevlåda ekonomirapportering 
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Kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunstyrelsen omfattar kommunledningskontoret och kommunstyrel-
sen politisk styrning som bl.a. inkluderar kostnader för ledamöter och er-
sättare i kommunstyrelsen och dess utskott, samt partistöd. Verksamheten 
omfattar även kostnader för kollektiv- och flygtrafik, räddningstjänst, samt 
medlemskap/bidrag till föreningar, organisationer, förbund m.fl. Nedan 
följer kommunledningskontorets avdelningar och en beskrivning av dessa: 
 
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande ar-
betsmarknadsfrågor och har det samordnande ansvaret för integrationsfrå-
gor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknadsprogram och 
insatser för särskilt utsatta grupper, så som personer med en funktionsvari-
ation, utrikes födda, insatser för ungdomar, samt arbetslivsutvecklande 
projekt. Sedan 15 februari 2020, ansvarar avdelningen även för försörj-
ningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälningar och akut hemlöshet, som 
tidigare låg organiserat under socialnämnden. Förutom det samordnande 
ansvaret för nyanländas etablering och övriga integrationsfrågor, så bedri-
ver avdelningen egna integrations-och etableringsaktiviteter. Arbetsmark-
nadsavdelningen samordnar även rättighetslagstiftningen 2009:724 Nation-
ella minoriteter och minoritetsspråk, samt arbetet med Förvaltningsområdet 
för finska språket. 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, 
samhällsplanering, näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Arbets-
sättet är att samla utvecklingsarbetet genom samverkan med det omgi-
vande näringslivet och samhället, inkluderat regionala, nationella aktörer 
och externa intressenter. Avdelningens ansvar är också anpassat till kom-
munstyrelsens verksamhetsansvar och omfattar områdena översiktlig pla-
nering av användning av mark och vatten, kommunens energiplan och mil-
jöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi. 
Ett starkt fokus är att positionera Uddevalla utanför kommunen genom att 
ingå i partnerskap, samverka eller leda regionala utvecklingsprojekt. Av-
delningen har fem verksamhetsområden; Samhällsplanering, Näringslivsut-
veckling, Hållbar utveckling, Tillväxtprojekt och Infrastruktur. 

Avdelningen för personal och kommunikation är arbetsgivarföreträdare 
och ansvarar för att skapa och upprätthålla kommunens övergripande styr-
dokument och processer inom personalområdet i syfte att säkerställa rätts-
säkerhet. Avdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på 
uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är 
att strategiskt och operativt stödja organisationens chefer utifrån gällande 
lagar, avtal och styrdokument till ökad måluppfyllelse och effektiv organi-
sering och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  
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Avdelningen har vidare det övergripande ansvaret för kommunikationsar-
betet i kommunen såväl internt som externt. Kommunikationsavdelningen 
utvecklar och driver kommunens interna och externa kanaler för kommuni-
kation via bl.a. Inblicken, uddevalla.se, sociala media, presskontakter mm, 
utarbetar policys och riktlinjer, varumärket för platsen Uddevalla samt ger 
stöd och råd i kommunikationsfrågor. Avdelningen ansvarar även för kon-
taktcenter. 

IT- avdelningen har systemansvar för kommunens tekniska plattform och 
datanät samt för kommunens gemensamma telefonsystem. Avdelningen 
ansvarar för att kommunens alla PC, iPad, Chromebooks och telefoner fun-
gerar tillsammans med kommunens verksamhetssystem.  Avdelningen del-
tar i IT-upphandlingar, tillhandahåller användarstöd och på förvaltningar-
nas uppdrag sköter drift av verksamhetssystem. Avdelningen stöder verk-
samheternas digitalisering med bl.a. e-tjänster, processkartläggning, auto-
matisering/robotisering, integrationer och projektstöd. 

Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, 
kommundirektör och förvaltningar bra information och beslutsunderlag 
samt stöd inom avdelningens ansvarsområden. Avdelningens huvudsakliga 
kommunövergripande ansvarsområden är: styrning och ledning, planering, 
redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsproces-
sen, kommunövergripande upphandlingar, samt strategiska lokalfrågor. 

Avdelningen för juridik och administration leder och samordnar förvalt-
ningens interna gemensamma processer och lämnar kvalificerat administ-
rativt och juridiskt stöd till bl. a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
valnämnd, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och kommunled-
ning. Vidare lämnas stöd till samverkande överförmyndare i Norra Bohus-
län samt räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Även kommunens arkiv 
och förvaltning av kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem, 
försäkringar, kommunledningskontorets ekonomifrågor samt budget- och 
skuld och konsumentrådgivning ingår i avdelningens verksamhet.  

Enheten trygghet och samhällsskydd är en ny enhet från och med 2021 
som är organiserad inom förvaltningsledningen. Enhetens uppdrag är kris-
beredskap, säkerhetsskydd, verksamhetskydd samt samhällstrygghet.  
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Ekonomiskt resultat 2018-2021 

Utfall 2018 

Kommunstyrelsen redovisade för 2018 en budgetavvikelse på 4,2 mkr, där 
politisk styrning uppgick till 4,5 mkr. Den enskilt största orsaken var lägre 
kostnader för kollektivtrafiken genom utebliven satsning på busskort till 
ungdomar i och med regionens satsning, samt försenad utökning av flexlin-
jen. Kostnaderna för räddningstjänsten visade en avvikelse på -1,9 mkr ge-
nom avsättningsökning för skuldförda pensioner. Kommunledningskon-
torets avvikelse uppgick till 1,6 mkr då flera avdelningar hade positiva 
budgetavvikelser som följd av vakanta tjänster. Kommunledningskontorets 
överskott begränsades dock av stadsutvecklingsprojektets budgetavvikelse 
om -2,9 mkr, översiktsplanens kostnader som uppgick till 2,3 mkr och där 
det inte fanns någon avsatt budget. Dessutom var det ökade kostnader för 
Microsoft-licenser.  

Utfall 2019 

För 2019 redovisade en budgetavvikelse på 13,0 mkr, främst genom lägre 
lönekostnader till följd av vakanta tjänster. Under året tog man beslut om 
stoppåtgärder som bidrog till överskottet. Kommunstyrelsen politisk styr-
ning hade en budgetavvikelse på 2,2 mkr då avsatt budget för satsningar 
inte tagits i anspråk. Kostnaderna för räddningstjänsten visade -5,2 mkr 
jämfört med budget och var en följd av högre pensionskostnader. Kom-
munledningskontorets budgetavvikelse uppgick till 16,0 mkr. Samtliga av-
delningar bidrog till överskottet, i och med de beslutade stoppåtgärderna. 
Det var stor restriktivt vid nyanställningar där det skedde en särskild pröv-
ning, vilket också var en förberedelse inför nämndens besparingar för 
2020, det var även restriktivitet och inköpsstopp för vissa typer av varor 
och tjänster.  

Utfall 2020 

Resultatet för 2020 uppgick till 23,7 mkr till följd av flera orsaker. Avsatta 
2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning förbrukades ej, kostnaden för 
politiska arvoden blev lägre än avsatt budget då två utskott avskaffades un-
der året, dessutom gjordes en minskning av antalet ledamöter i några utskott. 
Kostnaden för kollektivtrafiken blev lägre än avsatt budget. Med anledning 
av pandemin erhölls statlig ersättning på cirka 2,1 mkr som kompensation 
för sjuklönekostnader. Genomgående var det lägre utfall för kurs/konferens, 
resor och personalaktiviteter till följd av Covid-19, medan det var högre ut-
fall än budget avseende förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial. Un-
der året gjordes en större mängd inköp av datorer/datautrustning, datakom-
munikations- och teleutrustning till följd av utbyte av äldre utrustning, samt 
upprustning med anledning av distansarbetet och fler digitala möten.  
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Även överskott för avslutade projekt bidrog till årets positiva budgetavvi-
kelse. I mitten på februari 2020 genomfördes en sammanslagning där soci-
altjänstens tidigare sektionen försörjningsstöd med två tillhörande enheter 
flyttades över till arbetsmarknadsavdelningen. Under hösten fick kommun-
styrelsen ett utökat kommunbidrag utifrån årets prognos för utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Dock blev utfallet lägre än förväntat. 
Inom flera av kommunledningskontorets avdelningar visades positiva bud-
getavvikelser för personalkostnader till följd av vakanta tjänster, tjänstledig-
heter och sjukfrånvaro. Förvaltningsledningens avsatta medel för utredning 
och utveckling av verksamhet bidrog också till överskottet. HRM-systemet 
(Human Resources Management-system) försenades och de medel som hade 
avsatts inom IT-avdelningen till automatisering och utveckling av E-tjänster 
nyttjades ej fullt ut, då det inte var så stor efterfrågan som beräknat till följd 
av pandemin. 

Prognos 2021, bedömning efter februari 

Inför 2021 fick nämnden inga nya effektiviseringar/besparingar i budgetra-
men, dock har det gjorts omfördelning av budgetmedel mellan kommun-
ledningskontorets verksamheter. Inom ekonomiavdelningen gjordes en ut-
ökning med en ny tjänst som verksamhetsutvecklare.  Inom avdelningen 
juridik och administration gjordes också en utökning med en ny tjänst som 
utredare, vilken delvis var finansierad via kommunbidragsväxling från kul-
tur och fritid. Inom kommunledningskontoret uppstod en ekonomisk oba-
lans i och med de ofinansierade tjänsterna, samt att försäkringsbudgeten 
behövde utökas och att del av informationssäkerhetstjänsten saknade finan-
siering. Obalansen hanterades genom omfördelning av budgetmedel mellan 
kommunledningskontorets avdelningar. Minskning av kommunbidrag gjor-
des främst inom avdelningen för hållbar tillväxt och avdelningen för perso-
nal och kommunikation. 
 
Efter februari månad har en bedömning av helårsprognosen gjorts. För året 
prognostiseras en budgetavvikelse på -2,0 mkr. Avvikelsen är en följd av 
att prognosen för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd visar på 77,0 mkr, 
jämfört med budgeterade 74,0 mkr. Vad gäller arbetsträningsplatser med 
finansiering från arbetsförmedlingen förväntas utfallet bli lägre än planerat. 
På grund av pandemin har det varit svårt att placera ut personerna i verk-
samheterna. Dessutom visas en negativ avvikelse inom IT-avdelningen. En 
följd av högre licensavgifter då man har bytt licensform för microsoft-li-
censer, vilket är en säkerhetsåtgärd för att möta alla nya säkerhetskrav. 
Nämndens underskott begränsas bland annat av positiv budgetavvikelse 
inom avdelningen personal och kommunikation. Avvikelsen beror på det 
nya HRM-systemet, då årliga avgifter för det nya systemet uppstår först 
2022. Det nya systemet implementeras från april 2021 och kommer enligt 
plan vara i skarp drift under juni 2022.  
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Verksamhetsmässigt resultat 2020 

 
Transportinfrastruktur 

Under 2020 har samverkansplattformen Enat Bohuslän utvecklats till att 
handla om infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan Göte-
borg och Oslo. En avsiktsförklaring som beskriver detta arbete, färdigställ-
des i början av året. De sex kommunerna Kungälv, Stenungsund, Udde-
valla, Lysekil, Munkedal och Strömstad står bakom ett nytt konsortium 
med det formella samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak.  
En prioriterad handlingsplan har upprättats och målbilden utgår från föl-
jande fokusområden: 
- förstärka utvecklingen av järnvägar, väg och hamnar mellan Göteborg och 
Oslo 
- snabba, miljövänliga och effektiva transportsystem 
- ny standard för gods och persontransporter som kan möta framtidens be-
hov 
- tillskapa ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla 
 
Två centrala möjlighetsstudier har under året bearbetats till tryckta utgåvor. 
Dessa beskriver dels hur en snabb järnväg (Skagerrakbanan) kan finansie-
ras, byggas och drivas helt med en externfinansierad bas. Dels hur trans-
portkorridoren mellan Sverige och Norge (Skagerrak-korridoren), enkelt 
kan öka sin transportkapacitet med 500 procent, genom att bygga den sak-
nade spårsträckan på Bohusbanan Strömstad – Halden, den så kallade 
”Missing link”. Investeringskostnaden för denna lösning minskar från 25 
miljarder till 4 miljarder. 
 
Jobbcentrum - försörjningsstöd 

Deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder anvisas numera genom det aktörsge-
mensamma forumet Jobbcentrum i vilket ingår arbetsmarknadsåtgärder, 
vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsförmedling. 

24,8 % (68 av 274) gick vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. 
Det är en försämring från förra årets 30,3 % (139 av 460). Orsaken är fram-
för allt den åtstramade arbetsmarknaden på grund av covid-19. Arbetsför-
medlingen har inte varit aktiva i samverkan under större delen av året och 
inte heller anvisat arbetslösa i samma utsträckning. Deltagarna har i huvud-
sak varit personer i försörjningsstöd, där endast ett mindre antal haft till-
gång till arbetsförmedlingens insatser. Ett nytt utvecklat arbetssätt inom ar-
betsmarknadsavdelningen, där personlig coachning står i centrum, har bi-
dragit till att 23,6 % från denna målgrupp från försörjningsstöd, gått vidare 
till arbete eller studier (41 av 174). 
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Trygghet och säkerhet  

En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020 i syfte att stärka 
det kommunala säkerhetsarbetet. Samordningen kommer att innebära ökade 
möjligheter att arbeta med gemensamma kommunala säkerhetsfrågor. 
Brottsförebyggande rådet har under 2020 prioriterat trygghetsskapande åt-
gärder i bostadsnära miljö och drogförebyggande arbete. 

Företagsklimat 

Det preliminära NKI-resultatet avseende nöjdhetsmätning med myndighets-
utövning hos företagen för 2020 ligger på 78 vilket är väldigt bra. En pro-
cess för förbättringsaktiviteter har etablerats, vilket konkret innebär att i 
samtliga myndighetsområden genomförs varje år en revisionsliknande akti-
vitet för att identifiera möjliga förbättringar. En effekt detta lett till är en 
ökad informell kontakt mellan handläggare och företagare vilket avdramati-
serat tillsynsärenden betydligt. Vidare har kommunikationen om kommu-
nens aktiviteter och NKI intensifierats i syfte att öka medvetenheten om 
kommunens arbete med företagsklimatet. Under tredje tertialet har även ett 
samarbete med Svenskt Näringsliv initierats för att förbättra näringslivets 
attityder till Uddevalla kommun. 

Stadsutveckling 

Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom de fyra 
delområdena. Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt 
hamnområdet. Bland annat har totalentreprenad för simhall upphandlats 
och projektering startats. Dialog har förts med föreningarna om olika för-
slag på ersättningsytor för de fotbollsplaner som kommer att tas bort under 
byggnationerna. Arbete med omläggning av råvattenledning pågår och an-
sökningar om eventuell markförläggning av kraftledningar är klara. Vägle-
dande beslut om projektdirektiv för utveckling av Rimnersvallen är tagna 
och innefattar utredning av SM standard och superettan samt renoverings-
behov. 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så har kommunfullmäk-
tige beslutat att avsluta utredningsfasen och påbörja projekteringsfasen. 
Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet och en effektstudie är 
genomförd för ett nytt stadshus i centrum. Kommunstyrelsen har beställt ett 
planprogram för Västra centrum av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samverkansavtal har tecknats med extern part gällande nya förskolor och 
skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret. 

Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av bergtäkt vid Fröland in-
nebärande färdigställd efterbehandling januari 2024 år. I samverkan med 
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berörda företag har fastighetsytor pekats ut för möjlig flytt och nyetablering 
inom området. 

Digitalisering 

I november 2019 antog kommunfullmäktige den digitala agendan som be-
skriver kommunens målbild för utveckling av IT och digitalisering inom 
kommunen. Kopplat till agendan finns en handlingsplan som är fastställd av 
kommundirektören. Nedan följer en kort redovisning av de aktiviteter som 
utförts under 2020 under respektive huvudpunkterna i handlingsplanen. 

Projekt Digital kompetens, digitala profiler utifrån befattningskategorier 
startades upp mars 2020 under ledning av personalkontoret. Syftet är att de-
finiera nödvändig digital kompetens utifrån befattningskategorier samt kon-
cept och plan för hur detta ska uppnås och upprätthållas över tid. Projektet 
har tagit fram kompetensmatriser för ett antal yrkesgrupper och skapat 
grunden till en utbildningsmodell med tillhörande verktyg. Projektet fortgår 
och planeras vara klart under första delen av 2021 för att sedan gå in i för-
valtningsfas i linjestrukturen. 

Projekt Digital ledning, beslutsprocess IT genomfördes mellan maj och ok-
tober 2020. Projektmålet är att ta fram och etablera struktur och verktyg för 
IT-råd och dess arbete. 

IT-avdelningen har under 2020 etablerat en resurs av utvecklare som jobbar 
tätt tillsammans med verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering på 
förvaltningarna med utveckling och förvaltning av automatisering av manu-
ella administrativa processer. Habilitetsersättning är ett exempel på process 
som automatiseras, den sattes i skarp drift 12 september. Automatiseringen 
tar bort en halv till en dags arbete per månad bestående av manuell inmat-
ning av uppgifter från Excel till Raindance. 

Under rubriken digitalt först har startats projekt för upphandling och utbyte 
av kommunens e-tjänstplattform i syfte att få en mer effektiv och attraktiv 
plattform för kommunens e-tjänster. I den nya plattformen finns bl.a. stöd 
för fler sätt att logga in och signera, varje användare kan följa sina ärende 
och hantera sina kontaktuppgifter via Mina sidor. Arbete pågår med att 
överföra ca 60 befintliga e-tjänster till den nya plattformen.  
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Uppföljning av KF:s målsatta mått, kommunstyrelsen 

 
 

Mått Resulta
t totalt 
2017 

Resulta
t totalt 
2018 

Resulta
t totalt 
2019 

Resulta
t totalt 
2020 

 
 

Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, 

ska öka 
 

79 77 88 95 

 
 

Företagsklimat, ska bli 
bättre 

 

72 71 73 74 

 
 

Antal företag i 
kommunen, ska öka 

 

 4674 4744 5438 

 
 

Antal resor med 
kollektivtrafiken i 

Uddevalla tätort, ska öka 
 

64,2 77,8 78,8 62,2 

 
  

Minskad sjukfrånvaro 
 

 2,74 2,77 3,11 

 
 

Öka andelen förnybar 
och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

 
 

81 82 87 87 

 
 

Minska 
fossilbränsleanvändning i 

kommunala fordon 
 

 92 92 91 

 
 

Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto 

97,2 98,8 97,8 98,5 
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Mått Resulta
t totalt 
2017 

Resulta
t totalt 
2018 

Resulta
t totalt 
2019 

Resulta
t totalt 
2020 

högst 99 % av skatter och 
bidrag 

 

  Soliditeten ska förbättras 
 

65,5 10,8 11,9 12,4 
 

 
Egenfinansiering av 

investeringar minst 30 % 
 

110 46,7 84 55,2 

 
 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 

ska öka 
 

21 25 32 31,7 

 
 

Resultat vid avslut i 
kommunens 

arbetsmarknadsverksamhe
t, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, ska 

öka 
 

44,5 32,7 29,9 25,09 
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Omvärldens utveckling 

I takt med tydliga nedprioriteringar i nationella och regionala transportpla-
ner, borttaganden av riksintressen för norra Bohusbanan och Lysekilsbanan 
och obefintliga satsningar på järnvägsinfrastruktur som utvecklar Udde-
valla med dess restidsutmaningar, har nya effektiva arbetssätt i samverkan 
med Bohusläns kommuner och nu även norska kommuner uppstått. 
 
Ett målmedvetet samarbete bedrivs under plattformen Transportkorridor 
Skagerrak Public Sector Consortium PSC. Det tydligaste strategiska ar-
betsområdet är framarbetandet av Skagerrakbanan, en snabb, effektiv och 
miljöreducerande stambana mellan Oslo till Göteborg, via Bohuslän. 
Missing Link, Bohusbanans saknade del till Östfoldbanan har i konsortiets 
arbete lyfts fram och kan med smarta investeringar öka transportkapa-
citeten med 500%, vilket löser godsutmaningen och miljöbelastningen på 
vägar.  Detta gynnar regionen i stort. Infrastruktursatsningen för en Skager-
rakbana är noggrant utredd och analyserad och ger en extremt god utväx-
ling i tillväxt, lönsamhet, restidsförkortningar och arbetsmarknadsförsto-
ring. Detta gynnar näringslivets och besöksnäringens marknadsvillkor, 
samt individens rörlighet geografiskt och i slutändan allas välfärd. 
 
Målbild 2024 innebär en upparbetad järnvägskorridor med godkänd miljö-
bedömning genom alla kommuner mellan Göteborg och Oslo. Regerings-
beslut finns på riksintresse och gränskryssande verksamhet. Till detta finns 
en säkerställd externfinansiering för byggnadsstart 2024 av Sveriges och 
Norges nya stambana till Europa. En resursplanering med resursbehov tas 
fram för kommunernas sammantagna insats för perioden. 

Försörjningsstöd/arbetsmarknad/integration 

Arbetslösheten har ökat under 2020 och krisen på arbetsmarknaden förvän-
tas bli långvarig. Långtidsarbetslösheten väntas öka till historiskt höga ni-
våer. Stor osäkerhet råder dock, då det är svårt att beräkna och ta hänsyn 
till rådande pandemi (covid-19). I september 2020 var arbetslösheten 9,4 
%. Det är en ökning med 1,4 %-enheter sedan sept.2019. Uddevallas andel 
är högre än riket (9,0 %), samt VGR (8,5 %). 
 
Arbetsförmedlingen deltar på nytt i den upparbetade aktörsgemensamma 
samverkan i Jobbcentrum, efter ca 1,5 års frånvaro. Detta kommer att un-
derlätta kommande arbete med att ge rätt insats till arbetslösa. 
 
Det nya utvecklade arbetssättet med arbetslösa försörjningsstödstagare, har 
bidragit stort till resultatet. Utmaningarna inför 2021 är stora, så det krävs 
ett stort fokus och flera riktade insatser för att hålla nere antal hushåll.  
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I slutet av 2019 var 79,5 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse 
och konflikt. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt 
under sina 70 år som flyktingorgan. Efter en rad åtgärder av Sverige och 
EU, så är det dock inget som Sverige märkt av ännu.  Efter det rekordstora 
flyktingmottagandet år 2015, då över 160 000 personer sökte asyl i Sve-
rige, så har antalet sjunkit stort. Prognosen för år 2021 är 18 000 och år 
2022-2023 21 000. 

Digitalisering 

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle. Den är ett av våra viktigaste verk-
tyg för att effektivisera och förnya offentlig verksamhet. Med hjälp av digi-
taliseringen kan vi stärka demokrati och medborgarinflytande. Digitali-
seringen ger oss möjligheter att möta utmaningarna som den demografiska 
utvecklingen innebär, dvs en förväntad befolkningsutveckling som medför 
att färre ska försörja fler, men också medborgarnas förväntningar på en ef-
fektiv förvaltning. I Uddevalla kommun ser vi stora möjligheter med digi-
taliseringen men också utmaningar. Den digitala agendan beskriver hur 
kommunen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vad som ska 
hända och hur vi ska gå tillväga. Det gäller alla områden, exempelvis 
skola, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur och fritid. Allt som en 
kommunförvaltning gör. Den nyligen antagna digitala agendan visar vägen 
för digitaliseringsarbetets inriktning de kommande åren.  

Stadsutveckling 

Strategisk Samhällsplanering blir än viktigare framöver, med tilltagande 
ekonomiska utmaningar, då vi både ska utveckla ett attraktivt och hållbart 
samhälle samt för att bibehålla och utveckla grundläggande kvalitetsstan-
darder inom skola, vård och omsorg.  
 
En ny översiktsplan är i slutskedet av beskriven tillämpning och godkän-
nande. Kommunens utveckling ska beskrivas i översiktsplanen där de sam-
hälleliga intressena och kommande markbehov skall motiveras och synlig-
göras, parallellt med ett hållbarhetsperspektiv. Flera områden behöver där-
med utvecklas och förtydligas såsom; brukningsvärd jordbruksmark, verk-
samhetsmark, kulturmiljövårdsprogrammet, förorenade områden, grönstra-
tegi med gröna stråk, parkstrategi och holistiska ekosystemtjänster. 
 
Det strategiska markarbetet innefattar också att medvetet lyfta in kommu-
nens processer gentemot nuvarande företagsbehov och kommande nya fö-
retagsetableringar. Ett aktivt framåtsyftande strategiskt arbete med markan-
skaffning och etablering, ökar kommunens förutsättningar med nya arbets-
tillfällen, nya skatteintäkter och en fortsatt bibehållen välfärd. 
 
Infrastrukturs-förutsättningarna och resandemöjligheter via järnväg är en 
av de viktigaste utvecklingsförutsättningarna för Uddevalla som kommun 
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och dess företag och även för en arbetsmarknadsförstoring och för kommu-
nens tillväxt. Fokus läggs på ökad samverkan mellan bohuslänska kommu-
ner och Östfolds kommuner, samt för arbete att gemensamt tillskapa bättre 
tillgänglighet för regionen och mellan länderna. En helt ny stadsutveckl-
ingsvision har arbetats fram i dialog och samarbete med såväl tjänstemän 
inom den kommunala organisationen som med näringsliv, föreningsliv och 
ideella organisationer.  
 
Viktigt att arbeta vidare med är integrering av VA-planen, cykelplan som 
kompletterar trafikstrategin, revidering av den maritima strategin samt de 
sociala dimensionerna såsom jämställdhet, integration, funktiondesättning 
och folkhälsa. Revideringar kommer även behöva göras av bostadsförsörj-
ningsprogrammet, markstrategin och förprövningsprocessen.  

Säkerhet/trygghet 

En säkerhetsenhet har etablerats 2021 med uppgift att leda och samordna 
kommunens kris, säkerhet och trygghetsarbete. Enheten rapporterar direkt 
till kommundirektören och innehåller förbättrade resurser att driva säker-
hetsrelaterade frågor.   
 
Etableringen av säkerhetsenheten innebär att både att resurser flyttas till 
enheten samt att nya resurser skapas. Enhetens arbeta är uppdelat i fyra hu-
vudsakliga fält (krisberedskap, säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och 
samhällstrygghet) med elva underliggande verksamheter. Uppdelningen 
stöder sig främst på under vilken lagstift verksamheten hör hemma samt 
om den omfattar ett strategiskt, operativt eller samordnande operativt an-
svar.  
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Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningsfrågan har blivit allt viktigare då befolkningen blir 
äldre. Detta innebär för oss som arbetsgivare mer service att leverera men 
med mindre personalstyrka. Sveriges Kommuner och Regioner uppskattar 
behovet av rekrytering inom välfärdssektorn till över en halv miljon män-
niskor fram till 2028, allt detta under en tid där arbetskraft kommer att sak-
nas. Utöver de här utmaningarna så har populariteten för yrkesutbildningar 
till bristyrkesgrupperna minskat drastisk de senaste åren.  
 
Kommunen behöver de närmaste åren göra en analys och bedömning av 
sin personalstyrka och i stor sträckning börja använda AI, automatisering 
och digitalisering. Automatisering kommer att hjälpa Uddevalla kommun 
att frigöra personal från administrativa uppgifter så att de kan ägna tid åt 
att leverera den service som behövs. Utöver AI, automatisering och digita-
lisering behöver kommunen aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgi-
vare och göra satsningar för att förbättra arbetsvillkoren. Ett attraktivt va-
rumärke kommer att underlätta rekryteringsprocessen samt behålla rätt 
kompetens i verksamheterna.  

Miljö, 2030-agendan 

Uddevalla kommun står inför utmaningen att anpassa kommunen till ett 
förändrat klimat. Utsläppsminskningar av framförallt växthusgaser och en 
klimatanpassning till redan existerande klimatförändringar behöver därför 
genomföras parallellt. Områden inom klimatanpassning kan vara kartlägg-
ning och hantering av rasrisk, skred och erosion, skyfallsscenarios, sti-
gande havsnivåer och påverkan på den bebyggda miljön. Här ser vi ett stort 
behov av att både utveckla en ny klimatanpassningsplan och även integrera 
klimatplanen med delar av en förnyad energiplan. 
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Kommunövergripande SWOT-analys  

Som en del i bedömningen av framtida förutsättningar har det gjorts 
SWOT-analys för att fånga upp de väsentligaste aspekterna. Denna SWOT-
analys är gjord utefter ett kommunövergripande perspektiv.  
 

 
 

 
  

Kommunövergripande SWOT 2022-2024

Ex
te

rn
a 

e
ge

n
sk

ap
e

r Möjligheter

*Digitalisering

*Utveckla infrastruktur och arbetsmarknad - kopplat 

till Göteborg

*Ökad samverkan inom kommunkoncernen

*Stadsutveckling 

HOT                                                                                                                             

*Kompetensförsörjning

*Ökat utanförskap, social oro och säkerhetsperspektiv - ökade 

krav på säkerhet i samhälle och kommun

*Ökade krav på samhällsresurser

*Sysselsättningens långsiktiga påverkan på grund av pandemin

*Försörjningsstödets utveckling

*Lägre befolkningsutveckling

Goda faktorer Skadliga faktorer

In
te

rn
a 

e
ge

n
sk

ap
e

r

STYRKOR

*Tillväxtkommun

*Kommunens egna låneskuld är låg 

*Nämndernas ekonomiska resultat i balans inför 2021

*Digital mognad

SVAGHETER    

*Små ekonomiska marginaler inom nämndernas verksamheter

*Möjligt glapp mellan resurser och behov/önskemål (Ex. stora 

framtida investeringar, utvecklingsprojekt, klimatanpassningar)
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Nämndens kommande behov 2022-2024 

Till 2022 minskar kommunstyrelsens budgetram med 8,8 mkr och till 2023 
är det en ytterligare minskning med 2,4 mkr. Projektmedel för områdesplan 
Bäveån upphör från och med 2022, minskning med 3,4 mkr jämfört med 
2021. Ramen minskas även med 2,7 mkr enligt tidigare beslut vad gäller 
tillfälligt kommunbidrag till följd av LKBR (lag om kommunal bokföring 
och redovisning). Behov av kommunbidrag för nytt HRM-system är 
2,7 mkr lägre för 2022 jämfört med 2021, och ytterligare 2,4 mkr lägre 
2023. Enligt tidigare plan ska budgetramen för beslutstöds-systemet 
minska med 1,0 mkr från och med 2023, denna minskning förskjuts dock 
till 2024. Inför planeringsperioden 2022-2024 finns behov av utökad bud-
getram och kommunbidragsväxlingar enligt tabellen. Behoven kan delvis 
finansieras genom de kommunbidragsväxlingar som föreslås, delvis genom 
de besparingar/effektiviseringar som föreslås i denna skrivelse. Flera av 
behoven såsom förstärkt rehabverksamhet, ökat friskvårdsbidrag och digi-
talisering kan på sikt leda till minskade kostnader för kommunen. 

I tabellen nedan ingår dock inte några budgetäskanden för stadsut-
vecklingen. Förstudiekostnader är inte bedömda för projekt inom 
Stadsutvecklingen och saknas därmed i nedanstående tabell. Det är 
endast de cirka 12 mkr som avsatts sedan tidigare som finns med i 
kommunstyrelsens budgetram framöver. 

 

Behov per år (jämfört med budget 2021), belopp i mkr

Äskande

eller kb-växling 2022 2023 2024

Minskat kommunbidrag för beslutsstödssystemet enligt tidigare beslut
Minskat 

kommunbidrag
-1,00

0,5 årsarbetare upphandlartjänst  - miljö Äskande 0,40 0,40 0,40

Förstärkning central lokalförsörjning 1,0 årsarbetare Äskande 0,80 0,80 0,80

Centraliserad inköpsfunktion till Upphandlingsenheten 2,0 årsarbetare
Kb-växling 

förvaltningar
1,60 1,60 1,60

Införandeprojekt nytt dokument- och ärendehanteringssystem Äskande 0,75 0,65

Förstärkt rehabverksamhet, 1,0 årsarbetare 

till HR-enheten för arbetet med rehabilitering/tidigare åtgärder

Äskande eller 

kb-växling

förvaltningar

0,60 0,60 0,60

Ökat friskvårdsbidrag 

Äskande eller 

kb-växling 

förvaltningar

1,60 1,60 1,60

Digitalisering - digital agenda (inkl. beslutsstödssystemet)  Äskande 3,20 3,20 3,20

Försörjningsstödsutbetalningar, bedömningen är 77,0 mkr

såsom årets prognos (74,0 mkr finns i ramen)
Äskande 3,00 3,00 3,00

Ökat kommunbidrag för Ljungskile Brandstation, 

ny hyra till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Äskande 0,97 0,97 0,97

Ökat kommunbidrag för Uddevalla Brandstation, ny hyra till

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.  Preliminärt belopp, 

grov uppskattning av hyran visar en ökning med 5,9 mkr. 

Om man utgår från dagens fördelning, är Uddevallas andel 3,8 mkr för helår.

Äskande 1,90 3,80

SUMMA 12,92 14,72 14,97
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 Idag saknas resurser för kravställande i upphandling av klimat/håll-

barhet. För att stödja förvaltningarna att ställa klimat och hållbar-
hetskrav behövs resurser, därav görs äskande om en utökning med 
0,5 årsarbetare till upphandlingsenheten. 

 Medarbetare på kommunledningskontoret och samhällsbyggnads-
förvaltningen har på uppdrag av kommundirektören arbetat med 
lokalförsörjningsprocessen. Syftet är att öka kommunnyttan, tydlig-
göra och förenkla processen. På kommundirektörens lednings-
grupps planeringsdagar i december 2020 presenterades förslaget 
som arbetsgruppen tagit fram. Efter förankring i kommundirektö-
rens ledningsgrupp har nu gruppen tydliggjort förslaget med vilka 
åtgärder och insatser som behöver vidtas. En utav åtgärderna som 
föreslås är att kommunledningskontorets resurser för lokalförsörj-
ning utökas med en medarbetare. 
 

 För att effektivisera kommunens upphandlingar och inköpsstyrning, 
samt nå maximal besparingspotential för Uddevalla kommun flyttas 
inköpssamordnarna till upphandlingsenheten. En centraliserad in-
köpsfunktion kräver en utökning med 2 tjänster till upphandlings-
enheten, dessa ska arbeta med att stötta och omhänderta förvalt-
ningarnas behov av direktupphandlingar. Inköpssamordnarna skall 
jobba som ”first line” support mot förvaltningarna avseende deras 
inköps- och upphandlingsfrågor och göra direktupphandlingar och 
förnyade konkurrensutsättningar.  

 Under 2020 påbörjades en förstudie kring ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, då nuvarande avtal löper ut år 2023. Under 
2022 och 2023 krävs investeringsmedel och driftmedel för införan-
deprojekt för det nya systemet. 
 

 Förstärkt rehabverksamhet inom avdelningen personal- och kommu-
nikation med 0,6 mkr. Beloppet motsvarar en tjänst på HR-enheten 
för arbetet med rehabilitering och tidiga åtgärder, som då kan leda 
till en minskning av både korttids- och långtidssjukfrånvaron och 
därmed minskade kostnader för kommunen.  
 

 Ökat friskvårdsbidrag från dagens 0,6 tkr/anställd till 1,0 tkr/an-
ställd. I beloppet om 1,6 mkr har det även tagits höjd för ökat an-
vändande. 
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 För att skapa förutsättningar för att få genomslag i den Digitala agen-
dan äskas om en utökning av budget med 3,2 mkr/år under perioden 
2022-2024. Resurserna skall användas till att förstärka den tekniska 
kompetens och ge övergripande stöd för verksamhetsutveckling uti-
från handlingsplanen i Digital Agenda. Se handlingsplan och inläm-
nat underlag. Genomförandet av handlingsplanen kommer att inne-
bära att analyshantering inför beslut blir enklare och mer kvalitativt, 
rätt svar på kortare tid levereras till medborgaren. Genomförandet av 
handlingsplanen i Digital agenda leder till att medborgare får rätt be-
slut på kortare tid och möjlighet att få svar 24/7 i fler frågor. Fyrbodal 
har genomfört en utredning (Digital motor) i våra 16 kommuner och 
bl.a. kartlagt hur många % den centrala IT-budgeten är av den totala 
budgeten i kommunen. Man konstaterar att Fyrbodals-kommunerna 
i genomsnitt lägger på 1,2% av budgeten att jämföra med till ex För-
säkringskassan som lägger 22%, bankväsendet 8% och snittkommu-
nen i Sverige som lägger 2%. 
 

 Prognosen för försörjningsstödsutbetalningar visar på 77,0 mkr till 
följd av pandemins effekter, vilket är 3,0 mkr mer än årets avsatta 
budget.  

 Slutbesiktningen av brandstation Ljungskile är planerad till 9/4 och 
inflyttning beräknas ske veckan därefter. Den nya årshyran ökar 
med cirka 0,97 mkr. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän kom-
mer att tilläggs-fakturera Uddevalla kommun för hela ökningen 

 Brandstation Uddevalla beräknas vara klar sommaren 2023. I dags-
läget har det gjorts en grov beräkning av den nya hyran som preli-
minärt beräknas öka med 5,9 mkr jämfört med dagens hyra.  Utgår 
man från dagens fördelningsnycklar, där Uddevalla kommun har 
64,15% blir ökningen 3,8 mkr per år för kommunens del. För 2023 
blir det i så fall halvårseffekt med 1,9 mkr. Dock ska fördelnings-
nycklarna revideras under hösten 2023 inför 2024. 

Ökade IT-avgifter 
Från och med 2022 behöver det dessutom göras en extra ökning av IT-
avdelningens avgifter utöver sedvanlig uppräkning. Ökningen beror på 
högre kostnad för Microsoft-licenser på 1,5 mkr, då kommunen har bytt 
licensform. Detta är en säkerhetsåtgärd för att möta alla nya säkerhetskrav. 
Förvaltningarna behöver kompenseras för denna ökning.  
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Minskade nettokostnader/effektiviseringar 

Inför 2020 fick nämnden uppdrag att spara 16,2 mkr. Till 2021 fanns ingen 
ny minskning av ramen på grund av besparingar, dock gjordes omfördel-
ning av budgetramar mellan kommunledningskontorets avdelningar. Enligt 
anvisningarna till budgetdialogen för perioden 2022-2024 finns det i dags-
läget inte något utpekat förslag på ytterligare besparingar för kommunsty-
relsens del. I det arbete som gjorts inför budgetdialogen ser man att det 
ändå kan föreslås besparingar/effektiviseringar på 0,8 mkr från och med 
2022 och ytterligare 1,0 mkr från 2023, samt ytterligare 0,5 mkr från 2024. 
 

 
  

 Nytt HRM-system tas i drift under 2022. Systemet bygger på själv-
service, vilket innebär att all lönerelaterad information rapporteras 
direkt i systemet av verksamheterna själva. När verksamheterna 
själv är redo för uppgiften kan löneenheten minska med en medar-
betare.  

 
 Neddragningen av budgetramen för Kontaktcenter kan hanteras ge-

nom ökade intäkter, samt översyn och eventuell minskning av 
kringkostnader. Denna minskning bör inte medföra personalned-
dragningar.  

 
 Effektiviseringen inom arbetsmarknadsavdelningen innebär minsk-

ning av handläggare inom försörjningsstödsverksamheten med 1,0 
årsarbetare per år under perioden 2022-2024. 

 

 

Förändring i mkr jämfört med budget 2021

Belopp i mkr 2022 2023 2024

Minskning med 1,0 årsarbetare på Löneenheten 

med anledning av nytt HRM-system 0,0 -0,5 -0,5

Effektivisering/besparing inom Kontaktcenter -0,3 -0,3 -0,3

Effekter av digitalisering och automatiserade 

processer inom arbetsmarknadsavdelningen -0,5 -1,0 -1,5

SUMMA -0,8 -1,8 -2,3
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Investeringar   

Nedan specificeras investeringsbehovet för planeringsperioden 2022-2024. Dessutom har det gjorts en uppskattning av behovet 
för perioden 2025-2031, i dagsläget finns här bara behov utav IT-investeringar inom IT-avdelningen.  
 
Merparten av investeringsbudgeten avser brandstationen i Uddevalla, denna är byggd 1960 och har inte genomgått några större 
förändringar eller anpassningar under denna driftperiod. Jämfört med moderna brandstationer saknas exempelvis separerade 
utrymmen för tunga fordon och utrustning, vilket utgör ett arbetsmiljöproblem, samt omlastningsmöjligheter efter larm. Trafik-
situationen i centrum gör att det idag finns begränsningar avseende framkomlighet under vissa tider på dygnet. Uddevallas nya 
brandstation ska byggas på fastigheten Halla-Stenbacken, som ligger intill Västgötavägen och Excersisvägen i nära anslutning 
till riksväg 44. Brandstationen beräknas vara klar till sommaren 2023. Under februari påbörjades sprängarbeten inför bygget av 
Uddevallas nya brandstation och en ny rondell på Västgötavägen. Brandstationen byggs i ett partnerskap mellan Uddevalla 
kommun och Serneke, och i ett tätt samarbete med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Avsikten är att Uddevalla kommun ska 
bygga och äga stationen för att hyra ut den till förbundet. Investeringen genererar ökad hyra för Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän och därmed en ökad avgift till förbundet, detta kräver i sin tur en ökad budgetram för kommunstyrelsen.  
 

 
 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 IT-avdelningens IT-investeringar 4,2 4,0 3,4 3,4 3,9 4,2 4,0 3,4 3,4 3,5

2 Brandstation Uddevalla 90,0 40,8

3 Nytt dokument- och ärendehanteringssystem, licensavgift 0,7 mkr 0,3 0,4

94,5 45,2 3,4 3,4 3,9 4,2 4,0 3,4 3,4 3,5

Investeringar  (belopp i mkr)

SUMMA INVESTERINGAR
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Nämndens viktigaste utmaningar 

Stadsutveckling 

Uddevalla kommun tar fram ett förslag till utveckling av hela Rimnersom-
rådet. Dialoger, utredningar, undersökningar och förberedande arbeten be-
räknas vara klara sommaren 2022. Rimnersvallen ska tillgänglighetsanpas-
sas och renoveras. Genom partnering sker projektering och byggnation un-
der 2022 med målet att kunna inviga den nya anläggningen sommaren 2023, 
med ett 100 års jubileum. Tidsplanen är en stor utmaning. Byggnationen av 
Uddevallas nya simhall startar sommaren 2021 och pågår fram till början av 
2024. Under våren 2024 driftsätts, startas och invigs den nya simhallen. 
 
Nya förskolor och skolor ska byggas i Ljungskile, Skäret och Råssbyn. Sam-
verkansavtal har tecknats med Hemsö som planeras bygga, långsiktigt äga, 
utveckla och förvalta de nya skolorna. Förskola Hälle beräknas stå klar 2023, 
Förskola Råssbyn 2024, Ljungskileskolan allra tidigast 2025 och skola Skä-
ret 2026. Det planeras också för en försäljning och tillbyggnad av fastigheten 
till Rotviksbro vård och omsorgsboende samt förskolan Kreatören.  
 
Inom centrumutvecklingen tas ett planprogram fram för Västra centrum som 
ska vara klart sommaren 2022. Gällande kajpromenad med översvämnings-
skydd så pågår skyfallsutredning och dagvattenutredning under perioden. 
Projektering och upphandlingar förväntas starta 2022 och förslaget är att ge-
nomförandet startar med Södra Hamnplan och Repslagarebryggan 2023. 
Ekonomin är en stor utmaning gällande översvämningsskydd. I Västra cent-
rum planeras också ett nytt stadshus med målet att starta byggnationen 2024 
och kunna flytta in 2026.  
 
Gällande Hamnområdet så ska detaljplan för Fröland, järnvägens dragning 
över Benders mark och beslut om ny plats för triangelspår vara klart 2022. 
Detaljplan för Frölandsgärdet ska vara klar 2023. Ersättningsplats för harpan 
på Badö ska vara klart 2024 då också kommunen får full rådighet över hela 
Fröland.        
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Digitalisering 

I Uddevalla kommuns digitala agenda har följande målbild formulerats för 
utvecklingen av IT och digitalisering inom kommunen: ”Att genom en mo-
dern e-förvaltning förenkla vardagen för medborgare, näringsliv och med-
arbetare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.” Den di-
gitala agendan uttrycker ambitionen inom digitaliseringen i Uddevalla kom-
mun, vad som ska hända och hur ska vi gå tillväga. I Uddevalla kommun 
utgår vi från uppsatta mål och vår gemensamma värdegrund i vårt digitali-
seringsarbete. I vår verksamhetsutveckling tar vi vara på de möjligheter till 
effektivare arbetssätt, ökad tillgänglighet och service som digitaliseringen 
medger. Värdet och livskvalitén för medborgaren ska alltid vara i fokus och 
vi ska göra det enklare för de som bor i, verkar i eller besöker Uddevalla 
kommun. Vi ska ta bort ineffektiva arbetssätt, organisera och fördela våra 
resurser så att medborgarnyttan blir optimal och arbetsmiljön god. För att 
fortsätta vara en attraktiv plats att leva i, verka i och uppleva är utveckling 
med hjälp av digitalisering i kommunförvaltningen avgörande.  
 
Den digitala agendan ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens 
verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att 
uppnå de övergripande målen i kommunförvaltningens utveckling. Till den 
digitala agendan ska det finnas kopplat en treårig handlingsplan som redo-
visar ett antal kommungemensamma aktiviteter. För planperioden 2022-
2024 har förvaltningen identifierat sju aktiviteter tillhörande två områden i 
digital agenda, se bilaga 1 för vidare information. 

Miljö - Fossilfri kommun 2030 

En av de främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska 
klimatpåverkan. Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskom-
melsen att kraftigt minska utsläppen av koldioxid. Fossilfria transportsystem 
och övergång till förnybara energikällor blir viktiga åtgärder. Uddevalla 
kommuns ambition är att bli fossilfri fram till 2030. Det innebär en kraftfull 
omställning. Enligt Västra Götalands koldioxidbudget för regionen måste 
kommunerna minska sina utsläpp med minst 16% varje år. 

 
Transporter står för ca 65 % av totala utsläppen av koldioxid i Uddevalla 
kommun. Personbilar står för 65% av utsläppen, tunga lastbilar för 20%, 
lätta lastbilar för 10% och övrigt 5% (inrikes sjöfart, motorcykel, moped, 
militär transporter samt järnväg). 
 
Uddevalla kommuns konkreta utmaningar och dess vägval blir att koppla 
dessa perspektiv till områden där kommunen har rådighet och identifierade 
områden är att: 
 
- öka självförsörjningsgraden av förnybar energi – satsningar på förny-
bar elproduktion och lagring via vätgas och batterier. Elektrifieringen av 
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transportsektorn och industrin är en viktig del av arbetet för en fossilfri 
kommun.   
- arbeta med strategisk och hållbar upphandling – Kommunen handlar 
årligen för ca 700 - 800 miljoner. Idag saknas resurser för kravställande i 
upphandling av klimat/hållbarhet. För att stödja förvaltningarna att ställa kli-
mat och hållbarhetskrav behövs resurser, därav görs äskande om en utökning 
med 0,5 årsarbetare. 
- arbeta med centrala strategier för kommunens fordon – Kommunens 
verksamhet har 12 elbilar av totalt ca 220 personbilar i sin fordonspark. För 
att ställa om till fossilfri personbilspark behövs extra resurser till förvalt-
ningarna för att täcka ökade kostnader. Beräknad ökad kostnad för inköp/le-
asing ca100 000 kr/fordon. Elektrifiering av kommunens personbilar krä-
ver också satsningar på laddinfrastruktur så att möjligheten att ladda finns 
nära verksamheten. 

Försörjningsstöd 

Kommunens nettokostnad för försörjningsstöd uppgick till 74,0 mkr för år 
2020, vilket var en ökning jämfört med 2019. Genomsnittligt antal hushåll 
per månad var cirka 770 år 2019 och ökade till 825 hushåll för 2020. I januari 
2021 var antalet hushåll 803 och i februari 793 stycken. Nettokostnaden för 
januari-februari 2021 uppgick till omkring 12,5 mkr. Årets avsatta budget 
uppgår till 74,0 mkr, prognosen för 2021 visar dock på 77,0 mkr.  
 
Arbetsmarknadsavdelningen ser att de största utmaningarna är att fortsatt 
fokusera på att fler personer som är beroende av försörjningsstöd kommer 
vidare till rätt försörjning (arbete, studier eller sjukersättning). Nivåerna på 
antal hushåll i försörjningsstöd är fortsatt högt, men man tror att det går att 
minska antalet med fortsatt riktade insatser och förbättrat arbetssätt i bred 
samverkan. Några påverkande faktorer är pandemins negativa effekter på 
arbetsmarknaden, fortsatt hög andel nyanlända som inte har etablerat sig på 
arbetsmarknaden, samt en ökad ungdomsarbetslöshet. Proaktivt arbete för 
ungdomar behöver prioriteras så att ungdomarna inte blir långtidsarbetslösa. 
Likaså förbättrade tidiga etableringsinsatser för nyanlända.  
 
Bedömningen avseende försörjningsstödsutbetalningar 2022 är en prognos 
på 77,0 mkr, till följd av näringslivets effekter av pandemin. Där hotell, re-
staurang, handel och turismnäring är påverkade, vilket i sin tur framför allt 
påverkar de yngre arbetslösa. Dessutom är det en mindre omfattning av sä-
songsanställningar, både 2021 och högst sannolikt även en negativ påverkan 
för 2022. För att minska antalet hushåll i försörjningsstöd görs satsningar på 
projekt och bredare samverkan med vården, försäkringskassan och samord-
ningsförbundet. Dessutom används en stor del av kommunens budget för 
arbetsmarknadsinsatser till målgruppen som ingår i försörjningsstöd. Pande-
mins utmaningar inom den kommunala verksamheten medför dock svårig-
heter att placera ut personer i arbetsmarknadsinsatser i den takt som krävs. 



Digitalisering  - Underlag till budgetdialog 2022-2024 

Inledning 
I Uddevalla kommuns digitala agenda har följande målbild formulerats för utvecklingen av IT och 

digitalisering inom kommunen: ”Att genom en modern e-förvaltning förenkla vardagen för 

medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.” 

Den digitala agendan uttrycker ambitionen inom digitaliseringen i Uddevalla kommun, vad som ska 

hända och hur ska vi gå tillväga. I Uddevalla kommun utgår vi från uppsatta mål och vår 

gemensamma värdegrund i vårt digitaliseringsarbete. I vår verksamhetsutveckling tar vi vara på de 

möjligheter till effektivare arbetssätt, ökad tillgänglighet och service som digitaliseringen medger. 

Värdet och livskvalitén för medborgaren ska alltid vara i fokus och vi ska göra det enklare för de som 

bor i, verkar i eller besöker Uddevalla kommun. Vi ska ta bort ineffektiva arbetssätt, organisera och 

fördela våra resurser så att medborgarnyttan blir optimal och arbetsmiljön god. För att fortsätta vara 

en attraktiv plats att leva i, verka i och uppleva är utveckling med hjälp av digitalisering i 

kommunförvaltningen avgörande. Den digitala agendan ska vara ett stöd och ge vägledning till 

kommunens verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att uppnå de 

övergripande målen i kommunförvaltningens utveckling. 

Summering 
Till den digitala agendan ska finnas kopplat en treårig handlingsplan som redovisar ett antal 

kommungemensamma aktiviteter. För planperioden 2022-2024 har förvaltningen har identifierat sju 

aktiviteter tillhörande två områden i digital agenda att lyfta till budgetdialogen. 

I budgetdialogen 2022-2024 vill vi lägga fokus på medborgarappen med arbetsnamnet ”Jag vill 

veta…” då hanterar vi mycket av det vi tagit upp som föreslagna åtgärder under punkt 1, 3, 4 och 6. 

Input från KC påvisar stora förbättringspotentialer och åtgärderna kommer medborgarna direkt till 

nytta. Tidsmässigt är förslaget att vi skapar ramverket, skalet under 2022 och koppla in 

bakomliggande system under 2023-2024. 

Innehållet i detta underlag är en idéstudie. För att kunna ta fram kostnader och nyttokalkyler behövs 

ett fortsatt arbete i form av workshops och förstudier tillsammans med verksamheten och övriga 

berörda. 

Område - Digitalt först - Förenkla vardagen, medborgaren i fokus 

Beskrivning av åtgärden 
1. Utveckla en mobilapp, Uddevalla kommun online, en portal till de viktigaste medborgarnära 

välfärdstjänsterna. 

Att utveckla en mobilapp för att lösa ovanstående är vid första anblicken det bästa för medborgarna. 

Den praktiska verkligheten med flera olika tekniska verksamhetssystem, med och utan egna e-

tjänster gör det hela lite svårare. Om man i stället ser det ut perspektivet ”Ett digitalt kontaktcentret” 

kan man inrikta uppdraget till att skapa ett skal, en portal för att enklare komma åt de digitala 

tjänster som kommunen redan har. Uppdraget bör genomföras i ett nära samarbete med 

kontaktcenter (KC) som har störst kännedom om eftersökta tjänster, de vanligaste frågorna och hur 

de kan lösas på för medborgarna på bästa sätt. Viktigt är också att vidta aktiva åtgärder för att öka 

nyttjandegraden av kommunens e-tjänster. 



I våra inledande samtal med KC framkommer att medborgarnas frågeställningar är väldigt 

säsongsstyrda, på sommaren är det exempelvis om badstegar och bygglov, hösten är det om varning 

för höga vattennivåer/översvämning, vintertid om grusupptagning, var snöröjningen är nu (liknar 

Västtrafiks app ”Var är                     bussen?”), samt frågor kring aktuella kommunala projekt som 

Rimnersvallen/simhallen. Utifrån denna input skulle en app med arbetsnamnet ”Jag vill veta…” vara 

till nytta, en app som i analogi med beslutsstödsystemet är ett ramverk för att hämta och presentera 

information på ett lättillgängligt sätt, ett digitalt KC. 

För att öka användningsgraden är det viktigt med återkoppling från KC när någon inte använder 

publicerad digital tjänst, förslagsvis via en intern-app/UserVoice. Och att ansvarig verksamhet gör de 

förändringar som krävs för att öka användbarheten och därmed nyttjandegraden. 

Ett exempel på lyckat projekt hos en kommun för att öka nyttjandegraden av en e-tjänst. Vinnaren av 

eDiamond Award 2020, Ali Nabi, Nacka kommun, vann med sin digitala bygglovsansökan. Från att ha 

legat på 2 procent digitala ansökningar, och 98 procent på papper i oktober 2018, var andelen 

digitala ansökningar under 2020 uppe i hela 98 procent. Månaderna februari-april var 100 procent (!) 

av ansökningarna digitala. Projektledaren Ali genomförde 700 intervjuer för att taga reda på varför 

man har sökt analogt i stället för digitalt. Varje intervju resulterade i förbättrande åtgärder för att få 

fler att gå över till digital ansökan. Efter projektets genomförande har man nu tagit bort 

ansökningsblanketten och hanterar alla ansökningar digitalt och uppnår därmed de 

effektiviseringsvinster som en digitalisering medger. 

Tidplan 
2022-2023 

Kostnader för genomförande 
Tas fram i förstudie. 

Driftkalkyl före och efter åtgärden 
Tas fram i förstudie. 

Nyttokalkyl netto 
Tidsbesparande för framför allt KC men även bakomliggande verksamheter. 

Kvalitativa förändringar 
Digitalt först. Det ska vara enkelt att ha kontakt med kommunförvaltningen. Ständigt tillgängliga 

digitala tjänster ska vara förstahandsvalet.  

Största vinsterna med denna åtgärd är att stärka varumärket och att göra Uddevalla till en attraktiv 

kommun att leva och verka i. I en framtid så kanske välfärdstjänster mäts och jämförs av medborgare 

och näringsliv på samma sätt som hotell och resor betygssätts i Tripadvisor. 

Beskrivning av åtgärden 
2. Etablera en fristående tjänst för e-underskrift med stöd för flera godkända e-legitimationer. 

Integrera med verksamhetssystem för sömlösa processer. 

- Samordna med upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. 

Syftet med e-underskrift är att få en tidseffektiv och säker hantering vid underskrift av handlingar, 

digital dokumenthantering i alla steg som underlättar e-arkivering då pappersutskrifter inte längre 

behövs i processen. Med e-underskrift får man en tidsbesparande obruten digital process för 

handlingar som kräver underskrift. 



Målbilden med en central tjänst för e-underskrift baserar sig på enkelhet för användarna och 

kostnadseffektivitet med en kommungemensamlösning i stället för kostnadsdrivande 

verksamhetssystemspecifika lösningar. 

Om man räknar med att det görs 100 underskrifter i månaden och att varje underskrift har i 

genomsnitt en ledtid på lågt räknat 20 minuter tar detta drygt 30 timmar per månad. Om vi räknar 

med en genomsnittlig ledtid på 5 minuter med en e-underskriftstjänst innebär det drygt 8 timmar per 

månad. E-underskrift skulle alltså kunna minska ledtiden med nästan 75%. Lägg därtill inbesparade 

resor. 

Tidplan 
2021-2022 

Kostnader för genomförande 
Tas fram i förstudie. 

Driftkalkyl före och efter åtgärden 
Tas fram i förstudie. 

Nyttokalkyl netto 
Tidsbesparande för alla verksamheter som hanterar underskrifter. 

Kvalitativa förändringar 
Tidseffektiv och säker hantering vid underskrift av handlingar. 

Område - Förvalta och nyttja kommunens data - Öka 

medborgarnyttan, göra informationen tillgänglig och skyddad 

Beskrivning av åtgärden 
3. Förvalta och vårda kommunens datakällor och koppla in dem till beslutsstödsystemet. Publicera 

det som är lämpligt som öppen data så att externa aktörer kan utveckla värdeskapande tjänster. 

Att ha lämpliga datakällor kopplade till beslutsstödsystemet ger ökade möjligheter att fatta rätt 

beslut. Att publicera utvalda datakällor som öppen data, som en statlig utredning föreslagit som 

lagkrav, ger externa parter möjlighet att skapa nya tjänster.  

Erfarenheter visar att flertalet av kommunens datakällor kräver en initial insats för att städas upp och 

ett fortlöpande arbete för att hållas i god ordning med hög datakvalitet. All data behöver en 

definierad livscykelhantering för att den kontinuerligt över tid ska hållas uppdaterad och tillförlitlig. 

I ett framtidsscenario skulle personer som ska stycka av en tomt eller märka ut en husplacering inför 

ett bygglov kunna låna/hyra smarta lantmäteripinnar som via GPS-teknik ger signal utifrån gällande 

planer om önskad placering är möjlig. När personen valt placering skulle pinnarnas position kunna 

inhämtas och föras in i lantmäteriets kartsystem för registrering enligt rutin. Detta skulle spara 

mycket arbete och minska ledtiden avsevärt. 

Dataöverföring med de smarta lantmäteripinnarna skulle kunna ske via öppna data, där kommunen 

ansvarar för fastighetsregister och geodata, utveckling och hantering av de smarta 

lantmäteripinnarna hanteras av privata aktörer. 

Tidplan 
2021-2024 



Kostnader för genomförande 
Tas fram i förstudie. 

Driftkalkyl före och efter åtgärden 
Tas fram i förstudie. 

Nyttokalkyl netto 
Tidsbesparande för alla verksamheter. 

Kvalitativa förändringar 
Beslut ska fattas baserat på nyttorealisering, erfarenheter och insikter. Uppfylla lagkrav. 

Beskrivning av åtgärden 
4. Utveckla en kommungemensam IoT-plattform för att hantera sensordata. Använd för 

strukturerad datainsamling från olika typer av sensorer, för olika typer av applikationer och koppla in 

dem som datakälla till kommunens beslutsstödsystem.  

- Publicera det som är lämpligt som öppen data så att externa aktörer kan utveckla värdeskapande 

tjänster. 

Att inhämta data via olika typer av sensorer ger insikter som är svåra att inhämta på andra sätt. Det 

finnas en mängd aktörer på marknaden som tillhandahåller olika IoT-lösningar och komponenter, 

marknaden är relativt omogen ännu. För att sensordata ska bli användbart i flera olika typer av 

applikationer så krävs en enhetlig infrastruktur för insamling, lagring och presentation av sensordata. 

För detta behöver en kommungemensam infrastruktur byggas upp för att inte skapa 

stuprörslösningar och inlåsningseffekter. Viktigt är att insamlad data ägs av kommunen för att 

möjliggöra analys av både ny och historiska data från olika datakällor över tid. 

Med sensordata kan man bygga upp en digital tvilling som är en kopia i datormiljö av något som finns 

i verkligheten. Det kan vara ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad. Det verkliga objektet 

rapporterar sin aktuella status till den digitala tvillingen, med hjälp av sensorer, vilket underlättar 

både drift och underhållsplanering. Med tvillingen kan man dessutom testa och simulera olika 

händelser för att se hur det verkliga objektet kommer att påverkas. Att arbeta med en digital tvilling 

är ett kostnadseffektivt sätt att förvalta sina tillgångar och är dessutom bra för miljön. 

Exempel: Göteborgs Stad ska få en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det 

lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av 

stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering. 

Tanken är att tvillingen ska vara helt färdig 2021, då staden firar 400 år. 

Tidplan 
2021-2024 

Kostnader för genomförande 
Tas fram i förstudie. 

Driftkalkyl före och efter åtgärden 
Tas fram i förstudie. 

Nyttokalkyl netto 
Tidsbesparande för alla verksamheter. 



Kvalitativa förändringar 
Beslut ska fattas baserat på nyttorealisering, erfarenheter och insikter. 

Beskrivning av åtgärden 
5. Utveckla kommunens beslutsstödsystem med AI för förfinad analys av mönster och trender. 

Det sker en snabb utveckling kring AI och dess tillämpningsområde, detta måste kommunen bevaka 

och dra nytta av. AI ska inte ses som en fristående tjänst utan en viktig del i befintliga och nya digitala 

tjänster. Man kan se AI som en digital assistent som hjälper oss människor att få större insikt, få 

kunskap, se samband och hjälpa oss att fatta bättre beslut. AI och beslutsstöd är verktyg för vårt 

intellekt på samma sätt som maskiner är verktyg för kroppen. Maskiner gör oss starkare, AI gör oss 

smartare. 

Tidplan 
2022-2024 

Kostnader för genomförande 
Tas fram i förstudie. 

Driftkalkyl före och efter åtgärden 
Tas fram i förstudie. 

Nyttokalkyl netto 
Tidsbesparande för alla verksamheter. 

Kvalitativa förändringar 
Beslut ska fattas baserat på nyttorealisering, erfarenheter och insikter. 

Beskrivning av åtgärden 
6. Återanvända data som finns med förbättrade integrationer mellan system. Information som 

hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system. 

Kommunen har tillgång till en stor mängd data i flera olika datakällor. Mycket av informationen finns 

i flera kopior, ofta manuellt överförda och i flera versioner. Målbilden är att den information som 

redan finns ska hämtas via maskinella integrationer för att spara tid för medborgare som använder e-

tjänster och medarbetare som behöver information som finns i flera system för att utföra sitt jobb. 

Att manuellt leta upp och fylla i information är inte tidseffektivt och en potentiell felkälla. Kravet på 

datakvalitet ökar vid integrationer så datakällorna behöver förvaltas och vårdas för att säkerställa att 

informationen är riktig. 

Erfarenheter visar att flertalet av kommunens datakällor kräver en initial insats för att städas upp och 

ett fortlöpande arbete för att hållas i god ordning med hög datakvalitet. All data behöver en 

definierad livscykelhantering för att den kontinuerligt över tid ska hållas uppdaterad och tillförlitlig. 

Exempel: Ansökan av busskort. Ansökan är individuell och hanteras manuellt trots att kommunen vet 

var barnet bor, var det går i skolan och dess fritidstider. Om jag som vårdnadshavare redan vid 

ansökningstillfället ser om mitt barn är berättigad till skolskjuts blir ansökan helt automatiserad. Om 

något krav inte uppfylls kan vårdnadshavaren överklaga direkt i e-tjänsten för manuell hantering.  

Passagesystemet. Flertalet av kommunens fastigheter har ett centralt passagesystem med manuellt 

tilldelade rättigheter att passera låsta dörrar, både personal och elever på gymnasiet. Det tar enligt 

uppgift 2 minuter att lägga upp en användares rättigheter i systemet och det finns 80 operatörer på 



flera förvaltningar. I personal- och elevadministrativa systemen finns information om var 

medarbetare jobbar respektive var elever har lektioner. Rättigheterna i passagesystemet skulle 

kunna automatiseras på samma sätt som IT-avdelningen skapar och hanterar drygt 20000 

inloggningskonto och e-postadresser. 

Tidplan 
2021-2024 

Kostnader för genomförande 
Tas fram i förstudie. 

Driftkalkyl före och efter åtgärden 

Tas fram i förstudie. 

Nyttokalkyl netto 
Tidsbesparande för alla verksamheter. 

Kvalitativa förändringar 
Medborgare och företagare ska bara behöva lämna en uppgift en gång. Information som hanteras i 

ett system ska kunna återanvändas i andra system. 

Beskrivning av åtgärden 
7. Etablera ett IT-säkerhetscenter för kontroll och efterlevnad.  

- Utveckla organisation och rutiner för ett SOC (Security Operation Center) som aktivt läser av miljön 

(larm, loggar) och reagerar på dessa, gör stickprov, arbetar proaktivt och omvärldsbevakar, hanterar 

ärenden som rör virus, hackning, phishing osv. 

För att uppfylla lagkrav och av KF antagen risk- och sårbarhetsanalysen som medger att kommunen 

kan använda tjänsterna i Office 365 behöver ett IT-säkerhetscenter upprättas.  

Tidplan 
2021-2023 

Kostnader för genomförande 
Tas fram i förstudie. 

Driftkalkyl före och efter åtgärden 
Tas fram i förstudie. 

Nyttokalkyl netto 
Nödvändigt för att uppfylla lagkrav och villkor i risk- och sårbarhetsanalys. 

Kvalitativa förändringar 
En säker informationshantering ska skapa förtroende för våra digitala tjänster. För att kunna uppfylla 

NIS-direktivet. 

  



Målbild 

 
 

Medborgarappen skall hämta information i våra system, information som redan finns. 

Informationen ska kunna hämtas och eventuellt bearbetas automatiskt via integrationer eller av en 

robot. 

Informationen skall serveras smakligt till medborgaren. 

Kan frågan inte besvaras så skall den gå vidare till kommunens gemensamma 

ärendehanteringssystem. 

Jag vill veta: 

- när badstegarna sätts i 

- när ni kommer och sopar upp gruset 

- vad min barnomsorgsavgift blir 

- att jag skall skicka in ändrad inkomst till förskolan 

- om jag får skolskjuts 

- om jag måste söka bygglov för 

- om jag får försörjningsstöd 

- när snöplogen kommer till min gata 

Osv, börja med det som finns och utveckla vidare. En app som egentligen är ett skal som snyggt 

sammanfogar data vi redan äger. 
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 Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   
    
www.uddevalla.se  

Inför budgetdialog –  

Beskrivning av åtgärder 2022-2024, per nämnd 
 

Respektive angiven åtgärd enligt tabellen ”minskade nettokostnader” i 

blankettmaterialet beskrivs i nummerordning nedan: 
 

Nämnd: 
Kommunledningskontoret/Arbetsmarknadsavdelningen 

 

Nr 1 
Benämning på åtgärd: 
 
Effekter av digitalisering och automatisering inom 
arbetsmarknadsavdelningen 

Belopp i mkr (en decimal): 
 
1,5 mkr totalt (0,5 mkr/år) 

 
A. Beskrivning av åtgärd: 

 

Arbetsmarknadsavdelningen genomför en modernisering av 

myndighetsutövande gällande ekonomiskt bistånd som till största delen innebär 

automatisering av processer så att beslutsprocessen hos handläggarna 

effektiviseras. Den digitala agenda förvaltningen tar fram kommer också att vara 

en bidragande effekthemtagning när dokumenthantering samt arkivering får en 

digital plattform.  

Effekterna innebär färre handläggare på sikt men yttersta målet är att frigöra 

handläggarens tid till att arbeta med brukarens handlingsplan mot 

självförsörjning. 

 
 

B. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms som sannolika: 
(kryssa i tabellen) 

 
Intressenter 

 
Negativ 

påverkan 

 
Positiv 

påverkan 

 
Ingen 

påverkan 

Medborgare (Alla inom kommunen)  x  

Brukare/kunder (De som är direkt berörda)  x  

Service till förtroendevalda   x 

Medarbetare x   

Övriga externa intressenter (Ex. företag)   x 
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2018-02-15 Dnr:   

 

 

      
     

    
  

 

C. Genomförande: (hur ska åtgärden genomföras, vilka resurser behöver 

avsättas, vad kan göras för att mildra förändringens ev. negativa konsekvenser):  
 

Enligt den processkartläggning med aktivitetsplan som genomförs under 2021 

kommer enheterna att ledas av workshop-ledare, KLK´s verksamhetsutvecklare. 

Tid avsätts att enhetschefer tillsätter arbetsgrupper så att medarbetarna får ökad 

delaktighet och insyn i processen. Löpande facklig samverkan är också en 

förutsättning för lyckade strukturprojekt. 

 

D. Vilken funktion ansvarar för genomförandet och när ska åtgärden var 
genomförd: 
 
Avdelningschef ansvarar för genomförandet och åtgärden ska vara klar i januari 

för respektive år. Neddragningen avser en minskning med 1 årsarbetare per år.  
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 Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   
    
www.uddevalla.se  

Inför budgetdialog –  

Beskrivning av åtgärder 2022-2024, per nämnd 
 

Respektive angiven åtgärd enligt tabellen ”minskade nettokostnader” i 

blankettmaterialet beskrivs i nummerordning nedan: 
 

Nämnd: Kommunstyrelsen 
 

Nr 1 Benämning på åtgärd: 
Reglering intäkt och  effektivisering KC verksamheten 

Belopp i mkr (en decimal): 
0,3Mkr 

 
A. Beskrivning av åtgärd:  

Sedan kommunens tidigare växeln blev en del av KC, har antalet ärenden och samtal 
ökat till det dubbla (mäts och finns statistik). Tidigare växel fungerade även som växel för 
Bohusläns museum, Uddevalla Omnibus och MittBohuslän (Räddningstjänstförbundet). 
Dessa tjänster har följt med i uppdraget till KC och har inneburit att antalet 
arbetsuppgifter som tillkommit till KC har ökat. Intäkterna för detta kommer delvis att 
regleras först 2022.  Eftersom uppgifterna på KC är personalintensiva och kräver närvara 
8-16.30 är funktion en väsentlig del för tillhandahållande av kommunens service. De 300 
000 kr som nu ska tas bort, bör därför inte medföra personalneddragningar. Det innebär 
att kostnaden får tas från utbildningsposter eller liknande.  

                                                       

B. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms som sannolika: 
(kryssa i tabellen) 

 
Intressenter 

 
Negativ 

påverkan 

 
Positiv 

påverkan 

 
Ingen 

påverkan 

Medborgare (Alla inom kommunen) x   

Brukare/kunder (De som är direkt berörda) X se ovan   

Service till förtroendevalda   x 

Medarbetare 

x delvis 
eftersom 
fortfarand
e många 

vänder sig 
till KC för 

sina   
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interna 
frågor  

 

Övriga externa intressenter (Ex. företag)   

X inte 
specifikt, 

men ingår 
ju i 

medborga
re/kund” 

 

C. Genomförande: Minskade kringkostnader om 0,3tkr 

D. Vilken funktion ansvarar för genomförandet och när ska åtgärden var 
genomförd:  KC chef, i budgeten 2022 
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 Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   
    
www.uddevalla.se  

Inför budgetdialog –  

Beskrivning av åtgärder 2022-2024, per nämnd 
 

Respektive angiven åtgärd enligt tabellen ”minskade nettokostnader” i 

blankettmaterialet beskrivs i nummerordning nedan: 
 

Nämnd: Kommunstyrelsen 
 

Nr 1 Benämning på åtgärd: 
Besparing på löneenheten  

Belopp i mkr (en decimal): 
0,5 mkr 

 
A. Beskrivning av åtgärd: 

Nytt HRM-system, som tas i drift under 2022, bygger på självservice. Det 

innebär att all lönerelaterad information rapporteras direkt i systemet av 

verksamheterna själva. När verksamheterna själv är redo för uppgiften kan 

löneenheten minska med en medarbetare. Även förtroendevaldas närvaro och 

arvodering kommer att digitaliseras.                                                        

B. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms som sannolika: 
(kryssa i tabellen) 

 
Intressenter 

 
Negativ 

påverkan 

 
Positiv 

påverkan 

 
Ingen 

påverkan 

Medborgare (Alla inom kommunen)   x 

Brukare/kunder (De som är direkt berörda)   x 

Service till förtroendevalda X   

Medarbetare X   

Övriga externa intressenter (Ex. företag)   x 

 

C. Genomförande: Under införandeperioden fram tills krävs att löneenheten ställer 

om till att utbilda och informera om hur det ska fungera i det nya systemet. 

Motsvarande 3,0 årsarbetare extra kommer att krävas under 1,5 år och alla 

verksamheter kommer att vara delaktiga i införandet. När besparingen kan ske 

beror på när verksamheterna är redo att ta emot  ansvaret.. 
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D. Vilken funktion ansvarar för genomförandet och när ska åtgärden var 
genomförd: Styrgruppen är KDLG och personal- och kommunikationsavdelningen 

ansvarar för implementeringen.  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-03-23 Dnr KS 2021/00202 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Avtal med Uddevalla Energi gällande skötsel av 

gatubelysning och trafikljusanläggningar  

Sammanfattning 

Under 2018 fördes en dialog mellan Uddevalla energi AB och 
samhällsbyggnadsnämnden med förvaltning om att Uddevalla energi skulle överta 
ägande och drift över gatubelysning och trafikljusanläggningar i Uddevalla kommun.  
 
2019-09-17 § 377 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ”inte inleda 
förhandlingar angående ansvar för ägande, drift och underhåll av gatubelysning med 
Uddevalla Energi AB” samtidigt fattade nämnden däremot beslut om ” att inleda 
förhandlingar med Uddevalla Energi AB om avtal för drift och underhåll av 
gatubelysning”. Förhandlingar har ägt rum under 2020 och samhällsbyggnad har 
tillsammans med representanter från Uddevalla Energi arbetat för att ta fram ett avtal. 
 
Kommunövergripande har man på tjänstemannanivå arbetat efter inriktningen att avtalet 
ska ha en avtalsperiod på 10 år, att det ska vara rörligt pris och att avtalet ska delas upp i 
två avtal med hänvisning till respektive branschavtal. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och beslutade 2021-03-18 att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna avtalet. Kommunledningskontoret har ingenting att 
erinra över förslaget och har inte heller företagit någon egen beredning av ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-03-18 § 36 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15  
Ramavtal Entreprenad 20210222 AB04 
Ramavtal Gatubelysning 20210224 NU15 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Ramavtal Entreprenad 20210222 AB04 och Ramavtal 20210224 NU15. 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-03-23 Dnr KS 2021/00202 

  

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Energi AB jämte  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-03-15 Dnr SBN 2019/00882 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Aya Norvell 
Telefon 0522-69 58 11 
aya.norvell@uddevalla.se 

 

Avtal gällande skötsel av gatubelysning och 

trafikljusanläggningar med Uddevalla Energi AB 

Sammanfattning 

Under 2018 fördes en dialog mellan Uddevalla energi AB och 
samhällsbyggnadsnämnden med förvaltning om att Uddevalla energi skulle överta 
ägande och drift över gatubelysning och trafikljusanläggningar i Uddevalla kommun. 
2019-09-17 § 377 fattade nämnden beslut om ”att inte inleda förhandlingar angående 
ansvar för ägande, drift och underhåll av gatubelysning med Uddevalla Energi AB” 
samtidigt fattade nämnden däremot beslut om ” att inleda förhandlingar med Uddevalla 
Energi AB om avtal för drift och underhåll av gatubelysning”. Förhandlingar har ägt 
rum under 2020 och förvaltningen har tillsammans med representanter från Uddevalla 
energi arbetat för att ta fram ett avtal som nämnden nu har att fatta beslut om. 
 
Kommunövergripande har man på tjänstemannanivå arbetat efter inriktningen att avtalet 
ska ha en avtalsperiod på 10 år, att det ska vara rörligt pris och att avtalet ska delas upp i 
två avtal med hänvisning till respektive branschavtal. 
 
Uddevalla energi har låtit ta fram förslag på avtal som beslutas av kommunstyrelsen och 
undertecknas av kommundirektör. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Ramavtal Entreprenad 20210222 AB04 
Ramavtal Gatubelysning 20210224 NU15 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen anta Ramavtal Entreprenad 20210222 AB04 och Ramavtal 
20210224 NU15 att undertecknas av kommundirektör.  
  
att förklara paragrafen direktjusterad.  
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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Maria Jacobsson Aya Norvell 
Förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-03-23 Dnr KS 2021/00209 

  

 

Handläggare 

Kommundirektör Peter Larsson 
Telefon 0522-69 60 07 
peter.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan om stöd från Uddevalla Centrumutveckling för hösten 

2021 

Sammanfattning 

Uddevalla Centrumutveckling har inkommit med en ansökan till Uddevalla kommun 
om stöd på 131 500 kronor för ett antal aktiviteter och evenemang som en återstart för 
centrum hösten 2021 enligt bilaga om pandemin medger.  
 
Pandemin har förhindrat genomförandet av flera evenemang och aktiviteter under drygt 
ett år, vilket har påverkat handeln, caféer och restauranger mycket hårt.  
Uddevalla Centrumutveckling har haft sänkta medlemsavgifter för dessa medlemmar 
under pandemin, och kommer enligt ansökan inte att ta ut medlemsavgift från handeln i 
centrum under 2021. Det gör att intäkterna till föreningen minskar. 
 
Som en del i en återstartsplan efter pandemin, och för att ge Uddevalla 
Centrumutveckling förutsättningar att jobba för återstarten i centrum, beslutar 
kommunstyrelsen enligt kriterier i att-satserna nedan, förutsatt att aktiviteterna 
genomförs; 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Ansökan om bidrag från Uddevalla Centrumutveckling, 2021-03-23 
Bilaga till ansökan om stöd från Uddevalla Centrumutveckling, Återstart, 2021-03-23 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att stödja Uddevalla Centrumutveckling med 131 500 kronor för genomförande av 
höstens aktiviteter enligt ansökan, 
 
att beviljad ersättning belastar kommunstyrelsens resultat år 2021, 
 
att Uddevalla Centrumutveckling skall återredovisa aktiviteterna efter genomförandet. 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-03-23 Dnr KS «Diarienr» 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla Centrumutveckling har inkommit med en ansökan till Uddevalla kommun 
om stöd på 131 500 kronor för ett antal aktiviteter och evenemang som en återstart för 
centrum hösten 2021 enligt bilaga om pandemin medger.  
 
Uddevalla Centrumutveckling ek. förening är en samlad organisation för fastighetsägare 
och näringslivet i centrum samt kommunen. Föreningens representanter jobbar 
tillsammans för ett levande centrum genom att bland annat arrangera egna event, och 
genom att samverka med andra arrangörer av centrumevenemang.  
 
Pandemin har förhindrat genomförandet av flera evenemang och aktiviteter under drygt 
ett år, vilket har påverkat handeln, caféer och restauranger mycket hårt.  
Uddevalla Centrumutveckling har haft sänkta medlemsavgifter för dessa medlemmar 
under pandemin, och kommer enligt ansökan inte att ta ut medlemsavgift från handeln i 
centrum under 2021. Det gör att intäkterna till föreningen minskar. 
 
Som en del i en återstartsplan efter pandemin, och för att ge Uddevalla 
Centrumutveckling förutsättningar att jobba för återstarten i centrum, beslutar 
kommunstyrelsen enligt kriterier i att-satserna, förutsatt att aktiviteterna genomförs. 
 
 
 
 
Peter Larsson  
Kommundirektör  

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Centrumutveckling 
KLK avd juridik och administration, ekonomi 
 



Återstart!
Aktiviteter under hösten - 2021

Total Budget 131.500 kr



Levande skyltfönster

Ett beprövat koncept där skyltfönsterna får liv runt om i centrum!

Tidigare väldigt uppskattat och har lockat många besökare till hela 

stan!

Budget 7.500 kr



Barnens loppis

En aktivitet som fyller upp gatorna i centrum varje år

Genererar intäkter till alla

Helt klart uppskattad av både vuxna och barn

Budget 6.000 kr



Skattjakt

Bygger vidare på den lyckade äggjakten 2019

Liknande koncept med andra skatter och priser

Budget 10.000 kr



Nattsudd höst

Klassisk aktivitet som alltid är uppskattad

Skapar liv och rörelse i centrum

Ökar kvällsintäkterna för både handlare och 

restauranger

Budget 10.000 kr



Månadsmarknad

En aktivitet som lyst med sin frånvaro det senaste året

Flera upprörda röster höjdes när denna härliga marknads ställdes in

Budget 5.000 kr



Foliera skyltfönster

Ett koncept som vi sett är framgångsrikt i andra städer

Foliera tomma skyltfönster med vit foliering

Låt konstnärer/barn/vuxna komma och måla på ”fönstret”

Budget 12.000 kr



Street shopping

Ett koncept som fungerat väl i andra städer

Alla verksamheter flyttar ut på gatan under dagen

Skapar en otroligt härlig miljö i centrum

Budget 8.000 kr



Ljuspromenad

Något som haft nästan lite för stor dragningskraft i andra städer

Men efter Covid-19 ett givet inslag

Kräver uppsättande av olika ljus konstellationer runt om i centrum

Budget 9.500 kr



Matvandring

Guidade turer runt om till våra restauranger i centrum

Bra marknadsföring för krögarna

Bra intäkter till alla

Budget 6.000 kr



Höstfest i ( Margretegärdeparken? )

En folkfest med musik, mat, dryck och allt vad det innebär

Ett bra sätt att verkligen återstarta efter att restriktionerna släpper

Budget 15.000 kr



Kulturfesten

Ett event som genomförts tidigare

Planering med kulturbärare

Budget 15.000kr



Uddevallakalaset

Behöver vi ens en motivering ?

Uddevallakalaset är ett måste för staden

Höjdpunkten på hela sommaren – vi blir en av aktörerna

Budget 0 kr



Häng på Hamngatan

Ett lyckat event som hade en riktigt stor attraktionskraft när det genomfördes 

senast

Budget 9.500 kr



Halloween i Gallionen

Ett koncept som drar fler och fler besökare varje år

Skräckhus i gamla Åhlenslokalen eller annan lokal

Budget 5.000 kr



MTB show och lopp

Samarrangör och planering i stadskärnan

Budget 8.000 kr



Sommar i Uddevalla

Planering med Destination Uddevalla

Vill återkomma med mer detaljer – under utformning klart i vår

Budget 5.000 kr



 
 
 
Hej, 
 
Vi kommer under hösten att genomföra ett antal aktiviteter om pandemin medger. 
Vi kallar det för ÅTERSTARTEN och vi har i bifogade bilaga beskrivit de olika aktiviteterna och 
budget för dessa. 
För vår del slutar budgeterad nota på 131.500 kr för höstens aktiviteter, 
 
Vi kommer inte under 2021 ta ut medlemsavgift för handeln i centrum då dessa inte har 
möjlighet betala densamma vilket motsvarar ca 100.000 för oss under året. 
 
Vi tror att alla behöver få en återstart efter 2020/2021 och vi ligger i startgroparna för att 
bidra från vår sida. 
 
Ekonomin har för UCU;s del varit tuff utifrån lägre medlemsavgifter, men vi har sanerat i 
kostnaderna och klarar oss tack vare det, men det håller inte hur länge som helst. 
 
Vi hoppas ni kan se med positiva ögon på vårt önskemål inför hösten. 
 
Trevlig helg 
 
Med vänlig hälsning 
 
Conny Ringblom 

 
 

 
 
 
Ps  
Nedan ser du en länk till Bohusläningens artikel kring vårt senaste projekt 
https://www.bohuslaningen.se/kultur-nöje/tomma-skyltfönster-smyckas-med-invånarnas-
konst-1.41885013 
Ett av projekten (se länk nedan) finns också i fönstret där man gjort fågelbon och fåglar med 
meddelanden. 
https://landetsfria.nu/2020/nummer-179/skolprojekt-for-unga-varldsforbattrare/ 
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2021-03-23 Dnr KS 2021/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-03-23 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-02-16—2021-03-23. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-03-23 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen.  
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
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2021-03-23 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2021-03-23 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2021/00105 

311606 
 

2021-03-19 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 13, besluta på nämndens vägnar avseende remiss från 
Västra Götalandsregionen om inriktningsförslag för det 
framtida EU-programmet Interreg Sverige-Norge för 
åren 2021 - 2027 

KS 
2021/00134 

311474 
 

2021-03-15 Jävsutskottets protokollsutdrag 2021-03-09  § 4 
Föreläggande om att inkomma med en riskbedömning av 
Bomyrendeponin, Anfasteröd 2:1. 

KS 
2021/00091 

311411 
 

2021-03-10 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U 2.4, kommundirektör gällande upphandling av två 
fabriksnya minibussar 

KS 
2021/00150 

311245 
 

2021-03-01 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 13 gällande yttrande över laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, kommunstyrelsens beslut 2021/115, 
genomförande av förstudie om nytt stadshus i Uddevalla 

KS 
2020/00800 

311131 
 

2021-02-24 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 8, remittera medborgarförslag från Liam Rognli om 
gatubelysning på gång-och cykelvägen mellan 
Smedseröd och östra Torp 

KS 
2021/00002 

311149 
 

2021-02-22 Kommunstyrelsens delegation nr E16 om utökad kredit 

KS 
2021/00002 

311027 
 

2021-02-22 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 2, utfärda fullmakt för Bengt Adolfsson att 
representera Uddevalla kommun på Kommuninvests 
föreningsstämma 15 april 2021. 

KS 
2021/00132 

311014 
 

2021-02-19 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
Refensa AB och Uddevalla kommun angående verktyg 
för digital referenstagning 

KS 
2021/00113 

310929 
 

2021-02-16 Delegationsbeslut enligt delegation nr. 8, remittering av 
remiss från Länsstyrelsen om regional 
vattenförsörjningsplan i Västra Götalands till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
 



Förteckning över delegationsbeslut, byggärenden
2021-03-23
Datumperiod: 2021-02-16 - 2021-03-23

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

ÄSPERÖD 1:35 2021-03-03

KS.2017.4810
Ansökan om rivningslov för rivning av föreningslokal

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 8: SLUTB
Byggnadsingenjör

KILLINGEN 1 2021-03-10

KS.2019.4356
Ansökan om rivningslov för befintliga byggnader, bygglov för nybyggnad av förskola, komplementbyggnader, murar och
parkeringar och marklov för ändring av marknivåerDelstartbesked Byggnadsingenjör, KS § 9: SB
Byggnadsingenjör

Antal ärenden 2

2021-03-23 Sida 1 av 1
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2021-02-23 Dnr KS 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
311083 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om principiell bestämmelse gällande kommunala 
hundrastgårdar i Uddevalla kommun 
 
2491 
Svar på Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021 
 
2021/10 
Finansrapport februari 2021 
 
Arvodesberedningens protokoll 2021-02-10 
 
Personalutskottets protokoll 2021-03-03 
 
Jävsutskottets protokoll 2021-03-09 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2021-03-09 
 
Uddevalla Utvecklings ABs protokoll 2021-03-04  
 
2021/150  
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg avseende överklagan gällande 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 2376-21, genomförande av förstudie 
om nytt stadshuset i Uddevalla  
 
2021/88 
Revisionsrapport löpande granskning 
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FINANSRAPPORT  

2021-03-02 

 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 

 
FINANSRAPPORT avseende Februari 2021  

 

Sammanfattning 
En ny kredit om 150 mkr har tagits upp för att undvika fortsatt utnyttjande av checkkrediten, vilket leder till 

en sänkt snittränta och lägre räntekostnader. Det är kommunens egen låneskuld som ökar och utlåningen till 

företagen har minskat något under månaden.  
 

Under februari har långräntorna tydligt rört sig uppåt, främst beroende på förväntningar om ökad 

inflation. Riksbankens expansiva penningpolitik fortsätter och behåller reporäntan oförändrad och 

gör fortsatt bedömningen att nuvarande nivå, noll procent, kvarstår de närmaste åren.  
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 
 

 

 

Not 21-02-28 21-01-31 20-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-
12-16) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 550 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,14 1,18 1,18 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,8 2,9 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 6 6 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,4 2,5 2,6 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 18 18 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 31 32 32 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld 

(%)
0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 175 3 190 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 341 347 347 M ax 350 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 369 193 335 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 
 

 
 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 

mellan 0,26 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskat väsentligt efter vidtagna åtgärder för nya krediter och ti-

digare räntesäkringar och aktuell snittränta uppgår till 1,14% och utfallet på årsbasis be-

räknas till 1,28%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2020 uppgick till räntan 

på årsbasis till 1,46 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad 

ökar något. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-02-28 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 67 -110 177 35 32

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 175 3 190 -16 3 147 27

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 242 3 080 162 3 182 60
Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 550 -150 -3 550 -150

Summa finansiella skulder: -3 700 -3 550 -150 -3 550 -150
-458 -470 12 -368 -90

Budget Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

2021 
Helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 700 3 700 3 900 3 900 4 124 4 650 5 325

Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 600 3 700 3 725 3 700 3 800 4 300 5 000

Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 15,0 16,0 17,0 48,0 54 60 67

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,24 1,27 1,35 1,28 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

 
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,4 år och 18 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,8 år och 6 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 21-02-28 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 700 3 550 150 3 550 150

3 700 3 550 150 3 550 150
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra räntebind-

ningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl fi-

nanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-02-28 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-02-28 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

3 700 3 550 150 3 550 150

31% 32% -1% 32% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-58 -63 6 -65 7Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 
 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo 

redovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-02-28 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 25,0 24,9 0,0 24,7 0,3 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 496,3 523,1 -26,8 510,6 -14,4 740 244

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 91,6 93,7 -2,1 94,1 -2,5 140 48

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 70,9 72,6 -1,6 69,1 1,9 100 29

Uddevalla Turism AB 2,8 2,6 0,2 2,2 0,6 10 7

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 529,8 1 529,8 0,1 1 522,8 7,0 1 625 95

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 249,7 249,3 0,3 249,0 0,7 255 5

Stiftelsen Ljungskilehem 55,1 55,5 -0,4 55,7 -0,6 60 5

Gustafsbergsstiftelsen 3,7 3,3 0,4 3,1 0,6 6 2

Uddevalla Vatten AB 649,7 635,4 14,3 615,9 33,8 701 51

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") 1,7 -2,2 3,8 -0,5 2,2 3

exkl VVAB 3 174,6 3 190,1 -15,5 3 147,2 27,4 3 665 487

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring
Ingående

balans
Förändring

från
Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-02-28 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 38,3 -19,7 58,0 -28,5 66,7 52 90

Uddevalla Kraft AB -368,5 -342,1 -26,4 -353,2 -15,3 431 62

Uddevalla Energi Värme AB -26,8 -41,1 14,2 -28,0 1,2 85 58

Uddevalla Energi Elnät AB -139,2 -120,2 -19,0 -101,0 -38,2 172 33

Summa koncern Energi -496,3 -523,1 26,8 -510,6 14,4 740 244

Uddevalla Hamnterminal AB -74,1 -74,9 0,8 -71,4 -2,7 100 26

Sw anFalk Shipping AB 3,1 2,3 0,9 2,3 0,8 - -

Summa koncern Hamn -70,9 -72,6 1,6 -69,1 -1,9 100 26

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 335,0 -1 335,2 0,2 -1 328,3 -6,7 1 380 45

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -193,4 -193,2 -0,2 -193,1 -0,2 200 7

Uddevallahem Bastionen AB -1,6 -1,5 -0,1 -1,5 -0,1 45 43

Summa koncern UaHem -1 529,8 -1 529,8 -0,1 -1 522,8 -7,0 1 625 95

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -181,8 -181,6 -0,2 -181,3 -0,5 185 3

Lostif Fastighets AB -67,9 -67,8 -0,1 -67,7 -0,2 70 2

Summa koncern HSB -249,7 -249,3 -0,3 -249,0 -0,7 255 5
Uddevalla Omnibus AB -91,6 -93,7 2,1 -94,1 2,5 140 48

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0

Summa koncern Omnibus -91,6 -93,7 2,1 -94,1 2,5 140 48
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 
 

 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 
 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 21-02-28 21-01-31 20211 beviljad  borgen
Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 257,1 257,1 257,1 0,0

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

341,0 341,0 341,0 0,0
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 21-02-28 21-01-31 21-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,0 0,0

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,4 0,4 0,4 0,0

5,9 5,9 5,9 0,0
1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit
Belopp (Mnkr) 21-02-28 21-01-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 69,4 3,8 65,6

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 -110,4 110,4

369,4 193,4 176,0 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 21-02-28 21-01-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 -110,4 110,4 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -110,4 110,4 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
 

Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2021. 

2021-03 

Februari 150 mkr har upplånats med utbetalning 

2021-02-26. Därmed har utnyttjandet av 

checkkrediten upphört 

 2021-02-

26 

Mars    

April    

Maj    

Juni    

Juli    

Augusti    

September    

Oktober    

November    

December    

    

7. Operativ risklogg 
 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av in-

ternbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 
 

Intern kontroll Notering Åtgärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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