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 KALLELSE 
  
  
Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Datum och tid 2017-05-16 Klockan 08:00 – 16:00 
  
Plats Stabens mötesrum, Loungen, kommunkontoret, Östhammar  
  
Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 
    
08:00 1 Information KSAU 

 
08:15 2 Överläggning, aktuella mark- och planfrågor 2017 Tomas Bendiksen 

Charlotte Köhler 
Jonas Svensson 
Annila Bexelius 
 

 3 Försäljning av stadsnätet Peter Nyberg 
 

 4 Inriktningsbeslut för samverkan inom IT för fem kommu-
ner 

Peter Nyberg 
 
 

 5 Äldreplan 2018-2022, remissvar från kommunstyrelsen 
 

Peter Nyberg 

 6 Betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23), re-
missvar 
 

Peter Nyberg 

09:30 7 Avtal gällande räddningstjänsten, utvärdering och beslut 
om fortsatt samarbete 
 

 

 8 Gemensam Överförmyndarnämnd, årsbokslut, revisions-
berättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet 
 

 

 9 Gemensam Räddningsnämnd, årsbokslut, revisionsberät-
telse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet 
 

 

 10 Samordningsförbundet Uppsala län, årsbokslut, revisions-
berättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet 
 

 

 11 Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsbe-
rättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet 
 

 

 12 Regionförbundet Uppsala län, årsredovisning, revisionsbe-
rättelse 2016, beviljande av ansvarsfrihet samt godkän-
nande av likvidering 
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10:00 13 Projektplan fördjupning Alunda (FÖP), samråd 
 

Marie Nenzén 
 

 14 Länstransportplanen, objekt/åtgärder i transportsystemet Marie Nenzén 
 

 15 Samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken 
Ombyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Harg 
och Gråska, yttrande 
 

Marie Nenzén 
 

 16 Förslag på ställningstagande om avgränsning av kustom-
rådet till fördjupningsarbete 
 

Marie Nenzén 
 

 17 Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vind-
kraft, remissvar 
 

 
 

 18 Utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen i Uppsala 
och Östhammars kommuner, yttrande 
 

Camilla Andersson 
 

 19 Miljöenkät kommunrankning 2017 från Aktuell Hållbarhet 
(fd Miljöaktuellt), information 
 

Camilla Andersson 
 

 20 Ungas välbefinnande, uppdrag 2017 Ida Eklöf 
 

 21 Förslag om införande av Folkmotion Ida Eklöf 
 

11:15 22 Delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier Linn Sunnelid 
 

 23 Tilläggsbudget 2017 Gunilla Jansson 
 

 24 Lönekartläggning 2016 för Östhammars kommun Birgitta Kraft 
 

13:00 25 Planavtal samt nulägesrapport – Sandika 6:2, information Annila Bexelius 
Charlotte Köhler  
Ulf Andersson 
 

 26 Markförsäljning Credentia Östhammar 1:7, etapp 3 
 

Annila Bexelius 
 

 27 Vattenförsörjningen i Alunda Annila Bexelius 
 

 28 Ansökan om statlig medfinansiering för kollektivtrafikåt-
gärder 
 

Annila Bexelius 
 

 29 Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017, 
antagande 
 

Annila Bexelius 
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 30 Strategi och åtgärdsprogram, ANDT-L, godkännande 
 

 

 31 Promemorian Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande 
och särskilda boendeformer för äldre, remissvar 
 

 

 32 Inköp av konst till kommunkontoret 
 

 

14:45 33 Budgetberedning, Strategienheten Marie Berggren 
Gunilla Jansson 
 

15:15 34 Budgetberedning, Tillväxtkontoret Ulf Andersson 
Gunilla Jansson 
 

15:45 35 Budgetberedning, Lednings- och verksamhetsstöd Linn Sunnelid 
Gunilla Jansson 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sekreterare Kersti Ingemarsson 
  

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
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1 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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2 Dnr KS-2017-16 Dpl 904 
 
Överläggning, aktuella mark- och planfrågor 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, tekniska utskottets 
ordförande samt teknisk chef inbjuds till arbetsutskottet för informationsutbyte 
och diskussion angående aktuella frågor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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3 Dnr KS-2016-233 Dpl 005 
 
Försäljning av stadsnätet  
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. Samordnare Jan Rydberg med-
verkar. 
 
Informeras om budgivare, olika inställning till ägande, om erbjudanden, överlå-
telse och tidsaspekter. 
 
Arbetsutskottets beslut 2016-11-22 
 
Arbetsutskottet har tagit emot informationen.  
Ny information i ärendet lämnas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-20. 
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. Tre aktörer finns. Komplette-
ringar från två aktörer har begärts. Underlag till beslut beräknas finnas under 
mitten av januari 2017. 
 
Arbetsutskottets beslut 2016-12-20 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Ny information i ärendet lämnas på kommunstyrelsens arbetsutskott  
2017-01-17. 
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-01-17 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2017-04-25. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 
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4 Dnr KS-2016-886 Dpl 001 
 
Inriktningsbeslut för samverkan inom IT för fem kommuner 
 
Handling A 
 
Projektet syftar till att ta fram ett fördjupat förslag på gemensam IT-nämnd för 
Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby med start i januari 2019, samt 
ett förslag till samarbetsavtal mellan de ingående kommunerna och ett regle-
mente för den gemensamma nämnden. 
 
Målbilden för den gemensamma IT-nämndens uppdrag ska vara i enlighet med 
förstudien. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 
Östhammars kommun deltar i projektet som syftar till att införa en gemensam 
IT-nämnd för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby med start i ja-
nuari 2019 
 
delegera till kommundirektören i Östhammar, eller någon som han utser, att 
delta i styrgruppen för projektet 
 
ta fram förslag till samarbetsavtal mellan de ingående kommunerna och ett reg-
lemente för den gemensamma nämnden 
 
Arbetsutskottets förslag 
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5 Dnr KS-2017-392 Dpl 900 
 Dnr SN-2015-50 
 
Äldreplan 2018-2022, remissvar 
 
Handling B 1-2 
 
Kommunstyrelsen har gett Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag till en ny 
äldreplan att gälla från och med år 2018. Den nya äldreplanen beräknas antas av 
Kommunfullmäktige i november 2017. 
 
Äldreplanen är ett övergripande styrdokument. Det gör att beskrivningarna, vil-
jeinriktningarna och ambitionerna inte behandlar detaljfrågor. Förslaget i äldre-
planen är att det av varje nämnds verksamhetsplan ska framgå hur nämndens 
mål och aktiviteter bidrar till att förverkliga äldreplanens ambitioner och därmed 
bli mer detaljerade.  
För sammanställningen av remissvaren och det fortsatta arbetet med äldreplanen 
är det önskvärt att:  

- synpunkter som rör ett visst område tydligt kopplas till relevant område, 
t.ex. med hänvisning till rubrik eller sidnummer.  

- synpunkter och förslag rör den tidsperiod som äldreplanen är tänkt att 
gälla, det vill säga 2018-2022.  

- övergripande synpunkter markeras som övergripande.  
- kommunens nämnder särskilt ger förslag till viljeinriktningar och ambit-

ioner inom de olika områdena.  
 
Remissvar ska skickas till socialnämnden senast 2017-07-31. 
 
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2017-05-09 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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6 Dnr KS-2017-287 Dpl 900 
 
Remiss av betänkande dititalförvaltning.nu (SOU 2017:23), remissvar 
Fi2017/01289/DF 
 
Handling C 1-2 
 
Sverige behöver en förvaltningspolitik för en nationell digital infrastruktur. Sve-
rige har halkat efter jämförbara länder när det gäller digital förvaltning. Orsaken 
är främst, enligt utredningens bedömning, ett medvetet val att delegera ansvaret 
för arbetet med e-förvaltning till myndigheterna. Att arbetet varit framgångsrikt i 
många avseenden kompenserar inte för de begränsningar detta inneburit. Rege-
ringen har avstått från att använda de styrinstrument som står till buds t.ex. ge-
nom att inte formulera styrande mål för vad som ska uppnås och förtydliga vilka 
uppdrag myndigheterna har när det gäller förvaltningens digitalisering. Utred-
ningen anser att politiken för digital förvaltning bör utformas mot bakgrund av 
dess roll i den nationella digitala infrastrukturen. En prioriterad fråga är vad som 
ska vara det offentliga åtagandet i denna infrastruktur, både i principiella termer 
och i fråga om vilka tjänster som det offentliga ska tillhandahålla.  
 
Utredningen anser att det behövs en övergripande plan för att stärka digitali-
seringen av den offentliga sektorn. Enligt planen, som enligt utredningen bör 
bestå av följande sju punkter, ska 

• regeringen besluta om ett mål för övergången till digital förvaltning, 
• regeringen klargöra vilka de offentliga åtagandena ska vara i den nation-

ella digitala infrastrukturen, 
• myndigheternas uppdrag preciseras, både avseende vad som gäller gene-

rellt och vad som är specifikt för vissa myndigheter, 
• myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den digitala 

förvaltningen följas upp genom självutvärdering och verifiering 
 
Remissvar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 2017-06-27. 
 
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2017-05-10 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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7 Dnr KS-2017-306 Dpl 901 
 
Avtal gällande räddningstjänsten, utvärdering och beslut om fortsatt samarbete 
KS-2014-132, Dpl 001 
 
Handling D 1-2 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut § 15/2014 i frågan om vem som 
skulle vara arbetsgivare för de som arbetar med brandförsvar/räddningstjänst i 
Östhammars beslutades att 
 

• en utvärdering av den gemensamma räddningsnämndens verksamhet bör 
genomföras i god tid före utgången uppsägningstid 2017-06-30.  

 
• Östhammars kommun ska initiera en sådan utvärdering tillsammans med 

de två övriga ägarna Uppsala- och Tierps kommuner samt att 
 

• Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för beslut om Östham-
mars kommun ska fortsätta räddningstjänstsamarbetet eller ej. 

 
Informeras att en utvärdering är upprättad. Ett öppet möte ska hållas för allmän-
heten. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-04 
 
Östhammars kommun bjuder in till öppet möte för allmänheten 2017-05-09 
eller 2017-05-10, kl. 18:00 i Östhammar.  
 
Ordförande, vice ordförande, ordinarie och ersättare i räddningsnämnden 
samt räddningschef Anders Ahlström inbjuds att medverka. 
 
Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, 
kommunstyrelsen 2017-05-30 och i kommunfullmäktige 2017-06-13. 
_____ 
 
Öppet möte för allmänheten hölls 2017-05-09 i Frösåkersskolans matsal. 
 
Utvärdering och samverkansavtal om gemensam räddningsnämnde och rädd-
ningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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8 Dnr KS-2017-424 Dpl 042 
 
Gemensam Överförmyndarnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt 
beviljande av ansvarsfrihet 
 
Handling E 
 
Årsbokslut 2016 för den gemensamma överförmyndarnämnden föreligger. 
Revisionsberättelsen är inte färdig för behandling ännu. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för den gemensamma över-
förmyndarnämnden. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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9 Dnr KS-2017-196 Dpl 042 
 
Gemensam Räddningsnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt bevil-
jande av ansvarsfrihet 
 
Handling F 
 
Årsbokslut 2016 för den gemensamma räddningsnämnden föreligger. 
Revisionsberättelsen är inte färdig för behandling ännu. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för den gemensamma rädd-
ningsnämnden. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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10 Dnr KS-2017-425 Dpl 042 
 
Samordningsförbundet, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av 
ansvarsfrihet 
 
Handling G 1-4 
 
Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet föreligger. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för samordningsförbundet. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet. 
 
Revisionsberättelse 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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11 Dnr KS-2017-426 Dpl 042 
 
Stiftelsen Östhammarshem, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande 
av ansvarsfrihet 
 
Handling H  
 
Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för Stiftelsen Östhammarshem förelig-
ger. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för Stiftelsen Östhammars-
hem. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Stiftelsen Östhammarshem. 
 
Revisionsberättelse 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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12 Dnr KS-2017-427 Dpl 042 
 
Regionförbundet Uppsala län, årsredovisning, revisionsberättelse 2016, bevil-
jande av ansvarsfrihet samt godkännande av likvidering 
 
Handling I 1-5 
 
Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för Regionförbundet Uppsala län före-
ligger. 
 
Förslag till beslut 
 
Likvidationskommittén föreslår kommunfullmäktige i länets kommuner samt 
regionfullmäktige i Region Uppsala besluta att 
 

• godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av 
eget kapital.  

• bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

• godkänna att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker 

Arbetsutskottets förslag 
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13 Dnr KS-2017-51 Dpl 312 
 
Alunda (FÖP), information 
 
2016 antogs en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kom-
mun. Där prioriteras bland annat en geografisk fördjupning av översiktplanen 
(FÖP) för Alunda som sedan följs av andra geografiska och tematiska fördjup-
ningar. Det primära syftet med en fördjupning för en tätort är att underlätta arbe-
tet i framtida planprocesser och som stöd vid samordningen av detaljplaner. 
Detta utkast till projektplan beskriver förutsättningarna och organisationen av 
fördjupningsarbetet. Vid ett antagande i kommunstyrelsen (KS) utgör projekt-
planen det officiella startskottet. 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors föredrar ärendet. Planhandläggare Matilda 
Svahn och chef för strategienheten Marie Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-17 
 
Projektplan inför fördjupning för Alunda antas. 
 
En workshop genomförs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-
manträde 2017-02-07. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24 
 
Kommunstyrelsen inleder arbetet med fördjupning av översiktsplan (FÖP) som 
får sin slutliga utformning i samband med workshop den 7 februari 2017. 
 
Den slutliga projektplanen presenteras för kommunstyrelsen den 28 februari 
2017. 
_____ 
 
Projektplan, reviderad 2017-02-01 inför fördjupning för Alunda föreligger. 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors leder workshopen. Planhandläggare Matilda 
Svahn, chef för strategienheten Marie Berggren och administratör Birgitta Berg-
ström medverkar. 
 
Workshopen är genomförd. 
_____ 
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Översiktsplanerare Per Hedfors föredrar ärendet. Miljösakkunnig Camilla An-
dersson, översiktsplanerare Marie Nenzén och chef för strategienheten Marie 
Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-21 
 
Projektplanen inför fördjupning för Alunda antas med en förändrad tidsplan. 
 
Samrådshandlingen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-28 
 
Projektplanen inför fördjupning för Alunda antas i enlighet med föreslagen tids-
plan. 
 
Samrådshandlingen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02. 
_____ 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie 
Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-04 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Samrådshandlingen behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-
16 och kommunstyrelsen 2017-05-30. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 
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14 Dnr KS-2017-110 Dpl 900 
 
Samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken 
Ombyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Harg och Gråska, yttrande 
 
Handling J  
 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ska ansöka om tillstånd (s.k. nätkon-
cession för linje) för ombyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Harg och 
Gråska.  Den aktuella kraftledningen är ca 14 km lång. Ledningen är i stort be-
hov av upprustning pga. bland annat stålstolparnas dåliga skick samt för att 
kunna möta upp till dagens effektbehov och en god driftsäkerhet. Den nya led-
ningen konstrueras även för en spänningshöjning till 130 kV men detta kommer 
först att ske då övriga delar av nätet har uppgraderats. I samband med ansökan 
anmäls även om rasering av den befintliga ledningen. 
 
Strategienhetens skrivelse 2017-05-09 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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15 Dnr KS-2017-443 Dpl 310 
 
Förslag på ställningstagande om avgränsning av kustområdet till fördjupningsar-
bete 
 
Handling K 
 
Förslag på avgränsning av kustområdet föreligger i strategienhetens skrivelse 
2017-05-09. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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16 Dnr KS-2017-289 Dpl 900 
 
Remiss av statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft, re-
missvar 
M2017/00518/Ee 
 
Handling L  
 
Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrevet 2016 ”analysera hur 
stor potentialen är för teknikutveckling och reduktion av produktionskostnader 
för havsbaserad vindkraft inom en 15-årsperiod. Såväl teknik anpassad för inn-
anhavsteknik som teknik för flytande vindkraft ska analyseras. Myndigheten ska 
även analysera hur stor den potentiella marknaden är för innanhavsbaserad re-
spektive flytande vindkraft i Sverige och internationellt inom en period på 15–25 
år. Myndigheten ska avslutningsvis göra en samhällsekonomisk analys av en 
svensk satsning på havsbaserad vindkraft. I analysen ska även energi- och kli-
matpolitiska och övriga miljömässiga och näringspolitiska aspekter redovisas. 
 
För ytterliga information se rapporten från Energimyndighetens hemsida: 
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-
vindkraft/havsbaserad-vindkraft-er-20173.pdf 
 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast 2017-
06-16. 
 
Förslag till beslut 
 
Östhammars kommun avstår från att yttra sig över remissen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/havsbaserad-vindkraft-er-20173.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/havsbaserad-vindkraft-er-20173.pdf
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17 Dnr KS-2017-393 Dpl 900 
 
Utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen i Uppsala och Östhammars kom-
muner, yttrande 
511-005-16 
 
Handling M 1-2 
 
Östhammars kommun har fått ta del av Länsstyrelsens förslag till beslut att ut-
vidga naturreservatet Svanhusskogen. Området ligger vid sjön Vällens västra 
strand och naturreservatet består av två delar. Utvidgningen gäller den norra av 
dessa två delar. 
 
Kommunen har fått förlängd remisstid till 30 maj 2017.  
 
Förslag till beslut 
 
Östhammars kommun lämnar följande synpunkter på förslaget: 
 
Värden i området och kommunens översiktsplan 
Kommunen anser att Vällenområdet som helhet har mycket höga naturvärden 
med många sällsynta och hotade växter och djur. Området har också en mängd 
kulturlämningar och stora friluftsvärden för vandring, paddling och övrigt fri-
luftsliv. Syftet med naturreservatet stämmer in med kommunens önskade mark- 
och vattenanvändning, även i den utvidgade delen av naturreservatet. I kommu-
nens översiktsplan pekas sjön Vällen med omkringliggande marker ut som vär-
deområde för natur, fritid och kulturlanskap.  
 
Markägarfrågor 
Kommunen bedömer att markägarfrågorna tagits tillvara i processen, då ärendet 
startades genom initierande av markägare till Länsstyrelsen, genom dialog och 
intrångsavtal samt genom hänsyn i föreskrifterna till möjlighet att sätta upp salt-
sten på anvisad plats. 
 
Skötsel och förvaltning av naturreservatet 
Kommunen ser positivt på att ett antal av de skötselåtgärder som prioriteras 
högst i skötselplanen är spänger, informationsskyltar och röjning av fornminnen 
och kulturlämningar. Kommunen önskar också en tydlig skyltning från närlig-
gande vägar till reservatet, om möjligt även från större vägar på längre avstånd 
(väg 288), för att öka tillgängligheten till området för friluftsliv. 
 
Strategienhetens skrivelse 2017-05-10 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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18 Dnr KS-2017-428 Dpl 901 
 
Miljöenkät kommunrankning 2017 från Aktuell Hållbarhet (fd Miljöaktuellt), 
information 
 
Handling N 1-2 
 
Varje år rankar Aktuell Hållbarhet (tidigare Miljöaktuellt) Sveriges kommuner 
ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Rankingen består av flera delar; dels sta-
tistik och rapporteringar som kommunen genomfört, dels en enkät. Enkäten be-
står av frågor som på olika sätt berör kommunernas miljöarbete, med målet att 
fånga flera aspekter av vad kommunerna aktivt gör för att bidra till en hållbar 
utveckling. Strävan är att skapa en så balanserad och relevant rankning som möj-
ligt. I enkäten för 2017 har frågepaketet extra fokus på kemikalier/giftfri miljö 
samt social hållbarhet. Östhammars kommun har rankingen som ett av sina styr-
tal för Kommunfullmäktiges prioriterade mål:  KF 5 Östhammars kommun ska 
vara en kommun med minskad miljöpåverkan. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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19 Dnr KS-2017-276 Dpl 629 
 
Ungas välbefinnande, uppdrag 2017 
 
Handling O 
 
I kommunstyrelsens budget för 2017 finns 1,3 miljoner kronor avsatta som en 
extra satsning kring ungas välbefinnande. En styrgrupp med representanter från 
samtliga förvaltningar driver arbetet, som leds och koordineras från strategien-
heten. 
 
Strategienhetens skrivelse 2017-03-17 föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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20 Dnr KS-2017-444 Dpl 440 
 
Länstransportplan för Uppsala län 2014-2025, inspel  
 
Handling P 
 
Region Uppsala ger nu länets kommuner, Trafikverket region Östh och Kollek-
tivtrafikförvaltningen UL möjlighet att inkomma med objekt/åtgärder i trans-
portsystemet som bedöms ha en kostnad under 25 miljoner kronor. 
 
Förslag på objekt/åtgärder ska vara Region Uppsala tillhanda senast 2017-05-19. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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21 Dnr KS-2017-445 Dpl 003 
 
Förslag om införande av Folkmotion 
 
Handling Q 
 
Demokratiutredningen (SOU 2016:5) föreslår att s.k. folkmotion införs till riks-
dagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att en enskild 
individ kan väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberät-
tigade till riksdagen eller av de folkbokförda i en kommun eller ett landsting ska 
det tas upp som en motion.  
 
Inga nationella beslut är fattade i frågan. 
 
Vid gruppledaröverläggning 2017-04-03 kom gruppledarna överens om att jobba 
vidare med målet att införa Folkmotion som ersättning för de befintliga delak-
tighetstjänsterna Medborgarförslag och Namninsamling. 
 
Beslut i kommunfullmäktige behövs för att upphöra med Namninsamling och 
Medborgarförslag och att införa Folkmotion. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att tjänsten Folkmotion införs i enlighet med bifogat 
förslag och ersätter de befintliga tjänsterna Medborgarförslag och Namnin-
samling. Införandet av Folkmotion sker Q3 2017.  
 
Arbetsutskottets förslag 
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22 Dnr KS-2017-429 Dpl 028 
 
Delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier 
 
Handling R 1-7 
 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla lands-
ting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och om-
sorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjäns-
terna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) 
och Journal via nätet.  
 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess 
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag 
AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner 
har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter 
den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att 
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner.  
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolags-
ordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bo-
lagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – 
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområ-
det, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt 
fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också 
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett bred-
dat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja sam-
verkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
 
Förslag till beslut 
 
Östhammars kommun föreslås besluta att:  

• Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskil-
ling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
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• Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i ak-
tieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 

• Att förvärvet finansieras av Kommunstyrelsen och belastar ansvarskod 
114300. 

 
Arbetsutskottets förslag 
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23 Dnr KS-2017-020 Dpl 042 
 
Tilläggsbudget 2017 
 
Handling S 
 
Sammanställning föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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24 Dnr KS-2017-446 Dpl 020 
 
Lönekartläggning 2016 för Östhammars kommun 
 
Handling T 
 
Kommunen tillämpar individuell och differentierad lönesättning som bygger på 
att det är både tjänsten och individen som lönesätts. Lönkartläggning är en me-
tod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvin-
nor och män. Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare, med minst 
tio anställda, från och med 2017 årligen genomföra en lönekartläggning.  
Kartläggningen i Östhammars kommun omfattar lönerna för drygt 1 900 an-
ställda (2016 års löneläge). 
 
Arbetsutskottets beslut 
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25 Dnr KS-2017-221 Dpl 215 
 
Planavtal samt nulägesrapport – Sandika 6:2, information 
Dnr KS-2013-293, Dpl 216, KS-2013-326, Dpl 215 
 
Handling C, KSAU 2017-04-04 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2013-12-10, § 123att anta Optionsavtal avse-
ende etapp 2 Sandika 6:2, del av, Östhammar mellan Östhammars kommun och 
Sandika 6:2 AB. 
 
Bygg- och miljöchef Charlotte Köhler och teknisk chef Annila Bexelius föredrar 
ärendet och ger en lägesrapport. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-07 
 
Arbetsutskottet har tagit del av information. 
 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
_____ 
 
Nytt förslag till avtal föreligger. 
 
Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Bygg- och miljöchef Charlotte 
Köhler medverkar. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-04 
 
Ärendet lämnas till fortsatt beredning. 
 
Ärendet tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 och i kom-
munstyrelsen 2017-05-30. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 
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26 Dnr KS-2017-437 Dpl 216 
 
Markförsäljning Credentia Östhammar 1:7, etapp 3 
 
Handling U 1-2 
 
Credentia AB har meddelat att de vill köpa mark för nästa etapp och att de öns-
kar få köpet genomfört till sommaren. 
 
Köpeavtal för Östhammar 1:7, etapp 3 samt exploateringsavtal för cirkusplatsen 
daterat 2012-03-12 föreligger. 
 
Förslag till beslut 
 
Fastigheten Östhammar 1:7 överlåts till Credentia AB till en köpeskilling av  
1 372 400 kronor (400 kronor per BTA bostad) och i enlighet med föreliggande 
avtal. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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27 Dnr Dpl 
 
Vattenförsörjningen i Alunda 
 
Handling (kommer ut i arbetsrummet, innan sammanträdet) 
 
Arbetsutskottets förslag 
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28 Dnr KS-2017-291 Dpl 440 
 
Ansökan om statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder 
KT2017-0106 
 
Handling V 
 
I Länstransportplanen finns medel avsatta för statlig medfinansiering enligt för-
ordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektiv-
trafikanläggningar m.m. Dessa medel ska användas för kollektivtrafikåtgärder 
utmed det kommunala vägnätet. Kommuner ges möjlighet att söka statlig medfi-
nansiering för kostnad för investering, vilket kan beviljas med upp till 50 pro-
cent. Resterande del står kommunen för.  
 
Mer information om statlig medfinansiering och ansökningsprocessen finns på 
Trafikverkets hemsida; http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-
statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-
och-miljo/ 
 
Ansökningar gällande kollektivtrafikåtgärder ska skickas till Kollektivtrafikför-
valtningen UL senast 2017-05-19. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
  

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
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29 Dnr KS-2017-23 Dpl 280 
 
Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017, antagande 
 
Handling X 1-2 
 
Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1383, 2013:866) innebär att varje 
kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen.  
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostads-
försörjningen förbereds och genomförs.  
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda 
kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i 
länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsför-
sörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Föränd-
ras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och 
antas av kommunfullmäktige.  
Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av ef-
terfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförut-
sättningar. Från och med 2014 ska kommunerna därtill redovisa vilka hänsyn de 
har tagit till nationella och regionala mål och till andra planer och program som 
har betydelse för bostadsförsörjningen.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara underlag för kommunens arbete 
med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes 
den 1 januari 2014 in i plan- och bygglagen (2010:900) som ett allmänt intresse 
som kommunerna ska främja. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen 
har därmed en vägledande roll vid tillämpning av 2 kapitlet 3 § punkt 5 i PBL. 
 
Förslag till beslut 
 
Föreliggande Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017 antas. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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30 Dnr KS-2017-430 Dpl 003 
 
Strategi och åtgårdsprogram, ANDT-L, godkännande 
 
Handling Y 
 
Strategi och åtgärdsprogram, alkohol, narkotika, doping, tobak och läkemedel 
för Uppsala län 207-2021 föreligger. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande strategi och åtgärdsprogram för 
ANDT-L. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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31 Dnr KS-2017-351 Dpl 900 
 
Promemorian Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boende-
former för äldre, remissvar 
S2017/02007/FST 
 
Handling Z 1-2 
 
Socialdepartementet har remitterat promemorian Ds 2017:12 ”Om förenklat be-
slutsfattande och särskilda boendeformer för äldre” till Östhammars kommun. 
Östhammars kommuns remissvar samordnas av kommunstyrelsen. Socialnämn-
den har ombetts att yttra sig över promemorian.  
 
I promemorian föreslås kommunerna få befogenhet att under vissa förutsättning-
ar kunna bevilja äldre personer vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregå-
ende individuell biståndsprövning. I promemorian föreslås även kommunerna få 
befogenhet att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service. Förslaget syftar till att 
ge de kommuner som så önskar möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för 
äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt. 
 
Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 2017-06-30. 
 
Socialnämndens beslut 2017-04-26 
 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till remissvar och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. (Bilaga 4). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 
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32 Dnr KS-2017-447 Dpl 054 
 
Inköp av konst till kommunkontoret 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har att besluta om medel för inköp av konst till 
offentliga ytor i kommunhuset. 
 
Förslag till beslut 
 
Inköp av konst till kommunhuset belastar kommunstyrelsens konto för investe-
ringar oförutsedda kostnader. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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33 Dnr KS-2017-20 Dpl 042 
 
Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt flerårsplan 
Strategienheten 
 
Chef för strategienheten och tjänstemän besöker arbetsutskottet för en budgetbe-
redning. 
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34 Dnr KS-2017-20 Dpl 042 
 
Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt flerårsplan 
Tillväxtkontoret 
 
Chef för tillväxtkontoret samt tjänstemän besöker arbetsutskottet för en budget-
beredning. 
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35 Dnr KS-2017-20 Dpl 042 
 
Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt flerårsplan 
Lednings- och verksamhetsstöd 
 
Administrativ chef och tjänstemän besöker arbetsutskottet för en budgetbered-
ning. 
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Datum Dnr Sid 
2017-04-12 SN-2015-50 1 (2) 

PwC, Anders Törnqvist  
Socialförvaltningen, Rebecka Modin 

Se sändlista 

Remiss: förslag till äldreplan för Östhammars kommun 
2018-2022  
Kommunstyrelsen har gett Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag till en ny 
äldreplan att gälla från och med år 2018. Den nya äldreplanen beräknas antas av 
Kommunfullmäktige i november 2017.  

Inlämning av remissvar/synpunkter 
Äldreplanen är ett övergripande styrdokument. Det gör att beskrivningarna, vil-
jeinriktningarna och ambitionerna inte behandlar detaljfrågor. Förslaget i äldre-
planen är att det av varje nämnds verksamhetsplan ska framgå hur nämndens 
mål och aktiviteter bidrar till att förverkliga äldreplanens ambitioner och därmed 
bli mer detaljerade.  

För sammanställningen av remissvaren och det fortsatta arbetet med äldreplanen 
är det önskvärt att: 

 synpunkter som rör ett visst område tydligt kopplas till relevant område,
t.ex. med hänvisning till rubrik eller sidnummer.

 synpunkter och förslag rör den tidsperiod som äldreplanen är tänkt att
gälla, det vill säga 2018-2022.

 övergripande synpunkter markeras som övergripande.
 kommunens nämnder särskilt ger förslag till viljeinriktningar och ambit-

ioner inom de olika områdena.

Svar skickas senast 31 juli 2017 till socialnamnden@osthammar.se 

Ange ”remissvar äldreplan” eller diarienummer SN-2015-50. 

Bakgrund 
Syftet med äldreplanen är att skapa långsiktig handlingsberedskap för att möta 
utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Planen omfattar hela kommu-
nens verksamhet. Under arbetet med förslag till äldreplan har omvärldsbevak-
ning, sammanställning av olika underlag och möten för att samla in synpunkter 
genomförts.  

Frågor besvaras av 
Anders Törnqvist, PwC, anders.tornqvist@pwc.com  
Rebecka Modin, socialförvaltningen, rebecka.modin@osthammar.se 

Bilagor 
Remissversion av Äldreplan för Östhammars kommun 2018-2022 – det goda 
livet på äldre dar  
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Sändlista 
 Politiska partier i kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen med önskemål om remissvar från: 

o Kommunledningsförvaltningen 
o Tekniska förvaltningen 
o Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 Bygg- och miljönämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Socialnämnden 
 PRO, föreningar inom kommunen 
 SPF, föreningar inom kommunen 
 HSO 
 Gimo finska förening 
 Dannemora-Österby finska förening 
 Allmänhet och organisationer, via kommunens webbplats 
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Inledning 
Bakgrund och syfte 
 
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en äldreplan 
för åren 2018-2022. Syftet med en äldreplan är att skapa en långsiktig hand-
lingsberedskap för att möta en utveckling av de äldres livssituation i kommunen.  
Ansvaret för att genomföra planen åvilar kommunens alla nämnder och förvalt-
ningar vilka på olika sätt bidrar till att skapa det goda livet som äldre. Äldrepla-
nens inriktningar och ambitioner ska därför konkretiseras med mål som formule-
ras av nämnderna och uppföljning ska göras av resultat och effekter. För att en 
uppföljning ska vara möjlig så ska det tydligt av varje nämnds verksamhetsplan 
framgå hur nämndens mål och aktiviteter bidrar till att förverkliga äldreplanens 
ambitioner. 
 
Östhammars kommun har sedan lång tid arbetat med handlingsplaner, exempel-
vis i form av en äldreplan. Den tidigare äldreplanen sträcker sig från 2008 - 
2018. Det har visat sig positivt att arbeta med hög delaktighet med medborgarna 
och i ett långsiktigt perspektiv. Förändringar i befolkningsstrukturen och sam-
hällsomvandlingen kan i ett tidigt skede beaktas. Planen skapar en förförståelse 
av förändringar som sker och underlättar samhällsplanering och övrigt besluts-
fattande. 
 
Äldreplanen ska beskriva hur kommuninvånarna som är 65 år och äldre ska 
kunna leva ett gott liv – det goda livet som äldre. Äldreplanen ska ses som ett 
övergripande dokument som uttalar kommunens viljeinriktning och ambitioner 
inom olika områden för att åstadkomma det goda livet som äldre. 
 
Det goda livet innebär att ta vara på de erfarenheter och kunskaper som förvär-
vats genom livet och att känna sig trygg, uppleva gemenskap och delaktighet i 
samhället. Alla ska kunna vara självständiga individer som har möjligheter till 
att göra egna val utifrån egna intressen, önskemål och behov. 
 
Åldrandet är mycket individuellt och något generellt mönster existerar inte. Inte 
heller finns någon specifik förmåga som försämras hos alla. De äldre i samhället 
är ingen enhetlig grupp. Det finns stora skillnader i behov, möjligheter och öns-
kemål.  
 
Det övergripande målet med äldreplanen är att de äldre i Östhammars 

kommun ska uppleva ökad trygghet, ökat välbefinnande och ökad delaktig-

het. 
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Arbetssätt, genomförande 
Arbetet med äldreplanen började med att ett planeringsunderlag arbetades fram 
under sommar och höst 2016. Planeringsunderlaget omfattade olika förutsätt-
ningar för att åstadkomma det goda livet som äldre såsom befolkningsutveckl-
ing, behov och utbud av vård och omsorg samt utvecklingstendenser inom olika 
områden.  
 
Under november månad genomfördes fem möten med kommuninvånare i Öst-
hammar, Öregrund, Gimo, Alunda och Österbybruk. Inbjudan hade gått ut till 
alla invånare över 55 år i kommunen. Syftet med mötena var att inhämta syn-
punkter på vad som inom olika områden är viktigt för ett gott liv som äldre. 
Sammanlagt deltog ca 215 personer i dessa möten. Merparten av deltagarna var i 
åldrarna över 65 år. En lång rad förslag och synpunkter lämnades inom flera 
olika områden.  
 
I januari 2017 hölls en workshop med kommunstyrelsen där en lägesrapporte-
ring av arbetet med äldreplanen gavs och där kommunstyrelsen lämnade syn-
punkter på målsättningar och ambitioner i den kommande äldreplanen.  
I februari genomfördes en workshop med representanter från kommunens olika 
förvaltningar för att inventera och samtala om pågående aktiviteter med anknyt-
ning till den kommande äldreplanen och lämna synpunkter på innehållet i äldre-
planen.   
 
Under en lördag i februari genomfördes ett äldreforum. Efter inledning av kom-
munstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande gavs en föreläsning 
om digitaliseringens och välfärdsteknologins möjligheter att bidra till ett gott liv 
som äldre. Vidare presenterades kommunens planer för bostäder och en läges-
rapport gavs avseende arbetet med äldreplanen. Möjligheter fanns även att lämna 
synpunkter på innehållet i den kommande äldreplanen. Sammanlagt deltog ca 50 
personer. 
 
Rapportering angående arbetets fortskridande har löpande gjorts till socialför-
valtningens ledning. Rapportering har även gjorts till socialnämnden. 

Omvärld och nuläge 
Befolkningsutveckling 
Åldersfördelningen i Sverige och i många andra länder förskjuts snabbt mot en 
ökande andel äldre och en minskande andel yngre till följd av en låg fertilitet 
och en hög och ökande medellivslängd. Idag är den förväntade medellivslängden 
drygt 84 år för kvinnor och nästan 81 år för män. 
 
Sedan år 1961 har det i riket skett en kontinuerlig ökning av den förväntade me-
dellivslängden vid 65 år. Kvinnornas återstående medellivslängd vid 65 år har 
ökat från 16 år 1961 till drygt 21 år 2015. För män har den förväntade återstå-
ende medellivslängden vid 65 år ökat från nästan 14 år till drygt 18 år under 
samma tidsperiod. Skillnaden mellan könen kvarstår dock och kvinnor förväntas 
leva nästan tre år längre än män vid 65 års ålder. 
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Östhammars kommun 

Östhammars kommun har i förhållande till riket en större andel äldre invånare. I 
figuren nedan ses befolkningsstrukturen för kommunen uppdelat på män och 
kvinnor i förhållande till riket. Uppgifterna avser år 2015. 

  
Andelen 65-åringar och äldre uppgår i Östhammars kommun till ca 26 procent 
medan genomsnittet för riket är ca 23 procent. Medelåldern i kommunen är ca 
45 år jämfört med rikets ca 43 år. 
 

Befolkningsutveckling i kommunen 

 
 
Antalet 65-åringar och äldre beräknas öka från nuvarande ca 5 600 personer till 
ca 6 200 till år 2022 som äldreplanen sträcker sig till. Om tio år – år 2o27 – be-
räknas antalet ha ökat med ytterligare ca 300 personer, till ca 6 500 65-åringar 
och äldre. Sett över en tioårsperiod beräknas således antalet 65- åringar och äldre 
öka med nära 1 000 personer. 
 
Av ökningen för 65-åringar och äldre svarar antalet 80-åringar och äldre för ca 
680 personer mellan åren 2017-2027. Det motsvarar en ökning på nästan 50 pro-
cent för gruppen 80 år och äldre. 
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Merparten av 80-åringarna och äldre är kvinnor, det är dock männen som ökar 
mest under perioden 2017-2027, med ca 370 personer jämfört med ca 310 för 
kvinnorna. 
 
I det följande visas den prognostiserade befolkningsutvecklingen för olika delar 
av kommunen. Prognoser visas för varje tätort och även för landsbygden utanför 
tätorterna. Landsbygden är indelad i två områden, småorter och landsbygd in-
land och småorter och landsbygd kust. Figurerna visar den prognostiserade be-
folkningsutvecklingen totalt och uppdelat mellan män och kvinnor. 
 

Alunda 

 
 
Antalet 65-åringar och äldre beräknas under den kommande tioårsperioden öka 
med ca 100 personer. Ökningstakten är ungefär lika mellan könen. Fram till 
2022, så långt äldreplanen sträcker sig, beräknas ökningen till drygt 50 personer. 
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Gimo 

 
 
I Gimo beräknas antalet 65-åringar och äldre öka med ca 40 personer till år 
2022, därefter avtar ökningstakten och åren mellan 2022 och 2027 beräknas an-
talet 65-åringar och äldre öka med ytterligare tio personer där kvinnorna står för 
hela ökningen. 
 

Öregrund 

 
 
Under de kommande tio åren beräknas antalet 65-åringar och äldre öka med 
drygt 40 personer. Ökningen är något större för männen vilket innebär att det om 
tio år kommer att vara ungefär lika många män som kvinnor över 65 år i Öre-
grund. 
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Österbybruk 

 
 
I Österbybruk beräknas ökningen under den kommande tioårsperioden uppgå till 
ca 170 personer. Ökningstakten är ungefär lika mellan könen, skillnaden i antal 
mellan könen är dock förhållandevis stor. År 2022 kommer det att vara ca 700 
personer över 65 år, jämfört med nuvarande ca 630. 
 

Östhammar 

 
 
I Östhammars tätort beräknas antalet 65-åringar och äldre att öka med ca 160 
personer under de kommande tio åren. Ökningen är något större för kvinnorna 
och skillnaden mellan könen i antal 65- åringar och äldre är relativt stor, mellan 
ca 120 personer i nuläget till ca 135 fler kvinnor än män om tio år. 
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Småorter och landsbygd inland och kustland 

Kartbilden nedan visar vilka områden som ingår i småorter och landsbygd inland 
respektive kustland. Tätorterna Östhammar, Öregrund, Gimo, Alunda och Ös-
terbybruk inom respektive område ska exkluderas. 
 

 
 
 

Småorter och landsbygd inland 

 
 
Till skillnad från i de större tätorterna så är i inlandets småorter och landsbygd 
antalet män fler än antalet kvinnor. Under tioårsperioden beräknas antalet 65-
åringar och äldre öka med ca 140 personer. 
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Småorter och landsbygd kustland 

 
 
Även i kustlandets småorter och landsbygd är antalet män fler än kvinnorna. An-
talet kvinnor över 65 år ökar dock snabbare än antalet män under de kommande 
tio åren. Totalt beräknas antalet 65-åringar och äldre öka med ca 130 personer 
under de kommande tio åren. Fram till år 2022 beräknas ökningen till ca 90 per-
soner. 
 

Slutsatser angående befolkningsutveckling och befolknings-
struktur 
Jämfört med riket har Östhammars kommun en större andel invånare 65 år och 
äldre. Antalet och andelen invånare över 65 år kommer att öka under de närm-
aste tio åren. Vid planperiodens slut, år 2022, kommer det att vara 600 fler per-
soner över 65 år och om tio år kommer det enligt befolkningsprognoserna att 
vara ca 1000 fler invånare som är över 65 år.  
 
Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan tätorterna. Östhammar och Öre-
grund har en större andel äldre invånare än de övriga tätorterna. En förklaring till 
detta kan vara att kustområdet har en inflyttning av personer som flyttar till sitt 
fritidshus efter pensionen.  
 
I tätorterna är det fler kvinnor än män över 65 år medan det i de mindre tätorter-
na och landsbygden är motsatt förhållande. 
 
I kommunen finns många invånare med ursprung i andra länder. Sammanlagt är 
det ca 1 500 personer över 65 år som är födda utomlands.  
 
Socialförvaltningen gör i kommunens bostadsförsörjningsprogram bedömningen 
att det fram till år 2020 finns ett underskott på 50 platser i trygghets- eller ser-
viceboende. Inga ytterligare platser behövs fram till år 2020 i vård- och om-
sorgsboende (särskilt boende) enligt socialförvaltningens bedömning. 
 

Särskilt boende 
Utifrån det antal personer som den 31/12 år 2016 bodde på ett särskilt boende så 
kan framtida behov och efterfrågan beräknas med hänsyn till prognostiserad be-
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folkningsutveckling. Nedanstående bild visar det beräknade antalet personer i 
särskilt boende. 
 

 
 
Enligt tillgänglig statistik finns i kommunen 230 platser i särskilt boende. Det 
betyder att det för att tillgodose de behovsanspråk som den beräknade befolk-
ningsutvecklingen innebär, skulle behövas ett tillskott på ca 60 platser till år 
2027.  
 
I tabellen nedan visas antal invånare över 65 år per plats i ett särskilt boende. 
Beräkningarna utgår från det prognostiserade antalet invånare 65 år och äldre år 

2022. I beräkningarna har invånarantalet för kustlandets småorter och landsbygd 
räknats in i Östhammar och Öregrund och inlandets småorter och landsbygd har 
inkluderats i Alunda, Gimo och Österbybruk. Småorterna och landsbygdens in-
vånare har antagits fördelas jämt mellan tätorterna. Syftet är att få en indikation 
på var behovet av ytterligare platser är störst. 
 
 Antal in-

vånare 

tätort 

Antal in-

vånare 

småorter 

och lands-

bygd 

Summa 

invånare 

65 år och 

äldre 

Boendeplatser Invånare 

per plats 

särskilt 

boende 

Alunda 588 1035/3=345 933 53 17,6 

Gimo 700 1035/3=345 1045 46 22,7 

Österbybruk 708 1035/3=345 1053 50 21,1 

      

Öregrund 551 1243/2=622 1173 23 51,0 

Östhammar 1391 1243/2=622 2013 60 33,6 

 
I Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det 51 invånare 
över 65 år per plats i särskilt boende – vilket är flest. Detta skulle indikera att 
utbyggnadsbehovet är störst i Öregrund. 
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Hjälpinsatser i eget boende 

 

 
 
Vid årsskiftet 2016/2017 var det 412 personer som hade hjälpinsatser1 i eget bo-
ende. Samma andel hjälpmottagare i förhållande till antalet invånare innebär att 
befolkningsökningen medför en ökning av antalet hjälpmottagare med drygt 50 
personer till år 2022 och med knappt 130 personer till år 2027.  
 

Faktorer som påverkar möjligheter till ett gott liv som äldre 
 
En rad faktorer påverkar möjligheterna till ett gott liv som äldre. Vi lever allt 
längre vilket innebär att livet som pensionär har ändrats, från att ha varit en kor-
tare tid i livet till att nu innefatta en stor del av livet.  
 
Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport motionerar dagens äldre betydligt mer 
än tidigare generationer. Rökning har sedan länge minskat bland äldre män, men 
inte bland äldre kvinnor. Över hälften av både kvinnor och män över pensionsål-
dern är överviktiga, men bland de äldsta finns också många underviktiga. Under-
sökningar av självskattad alkoholkonsumtion visar att de äldre männens kon-
sumtion har ökat under senare år, medan kvinnornas inte har förändrats. Dödlig-
heten i alkoholrelaterade diagnoser har ökat sedan början av 1990-talet bland 
personer i åldern 65–74 år. 
 
Att stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för ett hälsosamt 
åldrande. Forskningen betonar framför allt fyra områden för att uppnå detta:  

 social gemenskap och stöd,  
 meningsfullhet,  
 fysisk aktivitet  
 goda matvanor   

 

                                                 
1
 Inklusive ledsagning och avlösning 

412 423 435 444 455 467 
483 

500 511 524 539 

0

100

200

300

400

500

600

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Beräknat antal hjälpmottagare i eget boende utifrån 
prognostiserad befolkningsutveckling 

Handling B, KSAU 2017-05-16 
14 av 36



 

 13 (34) 

 
Statens folkhälsoinstitut konstaterar att insatser på dessa områden leder till både 
ökad livskvalitet för individen och till samhällsekonomiska vinster. Social ge-
menskap och stöd har positiva effekter på hälsa och välbefinnande även i hög 
ålder. Att vara delaktig, känna sig behövd och uppleva att det man gör är me-
ningsfullt påverkar åldrande och engagemanget i sin egen hälsa. Hälsovinsterna 
av motion är i stort sett desamma för äldre personer som för övriga. Goda mat-
vanor och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. 
Metoder där deltagarna gör praktiska aktiviteter kring mat, exempelvis matlag-
ningskurser, samt information, tips och recept anpassade till äldre ger effekt på 
beteendet. 
 
Ett hälsosamt åldrande innebär inte i första hand att undvika sjukdomar och 
funktionshinder utan handlar om att fortsätta att utvecklas, att ha en positiv relat-
ion till andra människor, få bestämma över sig själv och känna meningsfullhet. 
Att vara en del i ett socialt sammanhang, vara fortsatt fysiskt aktiv, ha en hälso-
sam kosthållning och vara måttlig med alkohol och tobak bidrar till ett hälsosamt 
åldrande.  
 
Utredningen ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” konstaterar att vi blir 
allt äldre och lever längre innan vi får olika sjukdomstillstånd. Medellivslängden 
är nu 84 år för kvinnor och drygt 80 år för män men tendensen är att medellivs-
längden kommer att fortsätta öka för båda grupperna. Trots att vi blir allt äldre 
uppger många äldre att de har en bra hälsa. Faktorer som sociala relationer, akti-
vitet, självbestämmande och känsla av mening har betydelse för upplevelsen av 
ett hälsosamt åldrande. Dödligheten i vissa sjukdomar minskar och förväntas 
fortsätta göra det. Förekomsten av demenssjukdomar förväntas dock öka då fler 
kommer att uppnå den ålder då dessa uppträder mer frekvent. Olika livsstilsfak-
torer, som fysisk aktivitet, kost, rökning, stress och alkoholvanor påverkar äldres 
hälsa. Psykisk ohälsa är utbredd bland äldre. Det återstår att se vad den allt 
snabbare utvecklingen av medicinska landvinningar, teknisk utveckling och väl-
stånd kommer att betyda för hälsa och livstillfredsställelse hos framtidens äldre. 
  

Kostnadsaspekter 
Det är inte bara befolkningsförändringar som påverkar kostnadsutvecklingen för 
vård och omsorg. Historiskt sett har andra faktorer haft större betydelse: landets 
välstånd och inkomstutveckling, den medicinsk-teknologiska utvecklingen, änd-
rade behandlingsmönster, ökade förväntningar och krav på tjänsternas innehåll 
och kvalitet samt tillgången till personal med olika kvalifikationer. Kostnadsut-
vecklingen beror således på en kombination av att befolkningens sammansätt-
ning förändras, att välståndet ökar och medicinteknologiska landvinningar (som 
i sin tur kan vara beroende av landets ekonomiska situation).  
 
Förändringar av medicinteknologin påverkar kostnadsutvecklingen på olika sätt. 
Den ger möjligheter till nya behandlingar som tidigare inte varit möjliga. Dia-
gnostiska metoder utvecklas och fler kan få rätt diagnos eller kortare behand-
lingstider, vilket i sin tur kan öka antalet som får sjukvård. Detta leder dock ofta 
till ett större behov av personal med specialistkompetens (och högre lön). Tek-
nologiska framsteg kan även vara kostnadsbesparande genom att kostnaderna för 
behandlingar minskar, dvs det blir billigare att ge behandling. 
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Delaktighet och inflytande 
Samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället ska finnas oavsett 
ålder. 
 
En grundläggande förutsättning för kommuninvånarnas delaktighet och infly-
tande är att det finns information om kommunens verksamheter, tjänster och 
planer. Informationen ska vara tydlig, lättillgänglig och aktuell och finnas på 
olika språk och i olika format.  
 
För att göra rätt saker är det också viktigt att fråga efter och lyssna till syn-
punkter och önskemål från de äldre.  
 
Möjlighet finns att genom att ta kontakt med kommunens kundtjänst Östhammar 
Direkt föra fram synpunkter eller klagomål eller genom att använda ett webbase-
rat formulär lämna en synpunkt till Östhammar Direkt.   
 
Socialförvaltningen har ett system för synpunktshantering. Synpunkter på verk-
samheten kan lämnas via telefon, e-post eller genom att fylla i en särskild blan-
kett. Efter att synpunkten registrerats lämnas den vidare till berörd chef. Syn-
punkterna kan sedan användas för att förbättra verksamheten.  
 
Östhammars kommun är förvaltningsområde för finska och har därmed ett sär-
skilt ansvar för att värna om det finska språket och kulturen. Det betyder bland 
annat att man som kommuninvånare har rätt att använda finska i kontakterna 
med kommunen och har rätt till information och service på finska inom äldre-
omsorgen. 
 
I kommunen finns ca 1500 personer över 65 år som har utländskt ursprung. An-
talet kommer att öka i takt med att befolkningen åldras. Detta ställer krav på att 
informations- och serviceinsatser anpassas så att delaktighet och inflytande möj-
liggörs även för denna grupp. 
   
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och öm-
sesidig information mellan företrädare för äldre och kommunens styrelse och 
nämnder. Rådets ledamöter består av politiker och representanter från pension-
ärsföreningar. I kommunens organisation finns rådet knutet till kommunstyrel-
sen. Rådet sammanträder fyra gånger per år.  
 

Sammanfattande synpunkter på delaktighet och inflytande från 
möten med kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 
 

• Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och hitta rätt in-
formation.  

• Information ska finnas på flera olika sätt. 
• Få hjälp med att fylla i blanketter på en mötesplats, ex vis biblioteket 
• Datorkurser för äldre. 
• En myndighetslots för hjälp med myndighetskontakter. 
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• Säkra och enkla e-tjänster för att underlätta invånarnas kontakter med 

kommunen 
• Ge äldre möjlighet att välja omsorg med stöd av välfärdsteknik 
• På särskilda boenden och mötesplatser tillhandahålla internetuppkopp-

ling så att äldre kan hålla kontakt med anhöriga och ta del av digitala 
tjänster 

 

Ett gott liv som äldre betyder att: 
 

 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. 

 Information ska vara lättillgänglig och lätt att förstå. 

 Information ska finnas på flera olika språk. 

 Möjligheterna att ta del av digitala tjänster ska underlättas. 
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Fysisk planering 
Infrastruktur och trafikplanering 
Goda kommunikationer som är tillgängliga och säkra är en förutsättning för ett 
självständigt liv. Möjligheterna att som äldre ta sig till serviceinrättningar, affä-
rer och vårdinrättningar ska vara lika goda som för andra åldersgrupper.  
 
I kommunens Översiktsplan 2016 identifieras fem inriktningsmål varav ett be-
nämns ”flexibla kommunikationer”. Av översiktsplanen framgår att kommuni-
kationer har stor betydelse för kommunen och att det handlar om att tänka på 
nya sätt och hitta flexibla lösningar för att skapa goda kommunikationer. Exem-
pel på detta som anges är välfungerande kommunikationsnoder med busstation-
er, cykelstråk, pendlarparkeringar och anropsstyrd trafik. Det framhålls även att 
bra och heltäckande bredband skapar förutsättningar att verka och bo lokalt, 
även i kustområdet och på landsbygden. 
 

Digital infrastruktur, välfärdsteknologi 
Intresset hos äldre och anhöriga för teknikstöd som gör vardagen enklare samt 
ökar tillgängligheten växer för varje dag som går. Teknologi och nya tjänster i 
form av insatser och hjälpmedel kan ge ett bättre vardagsliv och tryggare boende 
för äldre. Utvecklingsområden kan vara utrustning i bostaden för skötsel av per-
sonlig hygien, planeringshjälp eller ”kom ihåg hjälp”, telefon, tv eller annan 
kommunikation. Andra områden kan vara förflyttning inomhus eller utomhus, 
utbud av och nya kombinationer av mobila tjänster både för varor och för ser-
vice. Smarta appar och hjälpredor, pålitlig automatik, en enkel fjärrkontroll eller 
attraktiva tjänsteutbud kan vara intressanta för anhöriga och närstående till äldre. 
Med bättre och mer användarvänlig teknik i bostäder ges bättre förutsättningar 
för många äldre att långt upp i ålder bo bekvämt och tryggt. Många äldre anam-
mar det digitala samhället. Men för de som inte är vana vid att använda teknik 
och it så ska det finnas möjlighet att lära sig. Bland annat kan äldre lära äldre, 
eller så kan den yngre it-vana generationen ställa upp som volontärer för att lära 
de äldre om teknik och it.  
 
Utredningen ”Nationell kvalitetsplan för äldre” konstaterar att användningen av 
informationsteknologi bland äldre har ökat kontinuerligt. Skillnaderna är dock 
större mellan yngre äldre och de allra äldsta än mellan yngre och äldre. Av de 
äldsta, över 75 år, är det enligt en undersökning fyra av fem som uppger att de 
inte känner sig delaktiga i informationssamhället och att förändringarna har gått 
för långt. Enligt utredningen kan man förvänta sig ett ökat användande när yngre 
äldre, som nu är de mest frekventa användarna av informationsteknologi, åldras 
men samtidigt, med den teknikutveckling som kontinuerligt äger rum och som 
yngre mer påtagligt är delaktiga i då de är aktiva på arbetsmarknaden, är risken 
stor att skillnaderna till viss del upprätthålls. 
 

Färdtjänst 
Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder. 
Den som är folkbokförd i Östhammars kommun kan beviljas färdtjänst i kom-
munen. Resor kan beställas alla dagar mellan kl 08.00 och 17.00, senast dagen 
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innan avresedagen. Möjlighet finns att beställa en resa samma dag, men man får 
då resa i mån av plats och till förhöjd avgift. På grund av samordning kan resor 
senare- eller tidigareläggas med 60 minuter. Hämtningstiden meddelas vid be-
ställningen. Den totala restiden kan som mest fördubblas på grund av samord-
ning, men kan aldrig förlängas med mer än 60 minuter.  
 
Östhammars kommun har avtalat med ett företag om att de ska utföra färdtjänst-
resor. Kommunen har även avtalat om att chauffören ska iaktta respekt för den 
resandes integritet och självbestämmande, vilket bl a innebär ett artigt uppträ-
dande, personlig hjälp i och ur fordonet liksom hjälp med i- och urlastning av 
hjälpmedel och övrigt bagage. Chauffören ska även utifrån den resandes behov 
ge hjälp till och från resstart/resmål (exempelvis från bostad till taxi/från taxi till 
butiksdörr) samt se till att resan utförs på ett komfortabelt och trafiksäkert sätt. 
En ny upphandling av färdtjänst ska genomföras under år 2017. 
Den som har ett stort och varaktigt funktionshinder kan ansöka om riksfärdtjänst 
för resor utanför kommunen (max 60 mil). 
 

Utemiljöer och fritid 
Att vistas utomhus i naturen ger goda hälsoeffekter och många undersökningar 
visar att människor mår bra i miljöer som innehåller lövträd, blommande vilda 
växter, fåglar och vatten. I kommunens arbete med boendemiljöer för äldre, så-
väl eget boende som olika typer av vård- och omsorgsboenden ska kommunen 
planera nya och utveckla befintliga boendemiljöer så att både byggnaderna och 
omgivningarna skapar läkande och inspirerande miljöer och samtidigt bidrar till 
biologisk mångfald. 
 
Genom att i anslutning till alla boendetyper utveckla närmiljöer med gröna, vari-
erade och flerskiktade naturvärden i form av innergårdar och närliggande park-
miljöer, ges både äldre och övriga närboende/besökare goda förutsättningar att 
uppleva naturen nära. Varierade och flerskiktade miljöer omfattar en blandning 
av gräsytor, träd, buskar, blommande växter, vatten etc. Att göra miljöerna till-
gängliga och trygga genom sittplatser, bra val av beläggning på de hårdgjorda 
ytor som behövs för framkomlighet, utformning av belysning m m är en förut-
sättning för att alla ska kunna tillgodogöra sig de gröna miljöerna.  
I likhet med beskrivningen av hälsovinster genom att utveckla och stärka gröna 
värden i nära anslutning till boendemiljöerna, kan även andra mötesplatser ut-
omhus öka livskvaliteten och ge en förbättrad hälsa för kommunens invånare, 
såväl äldre som yngre.  
 
Stadsparker och tätortsnära strövområden, med uppmuntran till rörelse genom 
markerade stigar, utegym, boulebanor, lekplatser, fria ytor, sittplatser för paus 
mellan aktiviteter m m samt med anpassningar för personer med funktionsned-
sättningar, ger möjlighet att uppleva naturen samtidigt som de har starka sociala 
värden. Dessa områden kan fungera som spännande mötesplatser som varierar 
med årstiderna och kan öka folkhälsan hos både äldre och unga.  
 
Även strövområden och naturområden längre från tätorter och byar bör så långt 
möjligt tillgängliggöras; genom beskrivning av möjlighet till kollektiva färdme-
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del till platsen, beskrivning av vilka tillgänglighetsanpassningar som finns i om-
rådet samt utmarkering av stigar för att uppmuntra till rörelse och aktivitet. 
 

Sammanfattade synpunkter på fysisk planering från möten 
med kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 
 

 Det ska finnas säkra gång- och cykelvägar samt trottoarer. God tillgäng-
lighet. 

 Trafiklösningarna i de centrala delarna av tätorten ska vara säkra.  
 Underhåll, belysning, sandning och snöröjning ska vara god.  
 Det ska finnas sittplatser längs promenadstråk så att man kan vila.  
 Det ska finnas goda parkeringsmöjligheter för besök och pendlare. 
 Regionbussarna ska ha fortsatt bra turtäthet samt vara prisvärda (inkl. 

sjukresor). 
 Det ska finnas tillgång till fungerande färdtjänst och det ska gå att be-

ställa samma dag. 
 Det ska finnas säker tillgång till internet, även på landsbygden och kom-

munikationen ska säkerställas även när kopparnätet inte finns. 
 Det ska finnas goda möjligheter att genom god tillgänglighet komma ut i 

naturen. 
 Driften av befintliga fritidsanläggningar ska säkerställas.  
 Det ska finnas möjlighet att träna för alla, även för personer med sär-

skilda behov och funktionsnedsättningar 
 Naturstigar med god tillgänglighet ska finnas 
 Det ska finnas tillgång till gym, både inomhus och utomhus 
 Tillgång till simhall och varmvattenbad. 

 

Ett gott liv som äldre betyder att: 
 Hänsyn ska tas till äldres särskilda behov i kommunens fysiska plane-

ring.  

 Äldres förutsättningar att leva ett gott liv ska beaktas i kommunens plan-
processer. 

 Kommunen aktivt ska bevaka och nyttiggöra utvecklingen av teknik och 
hjälpmedel som kan bidra till äldres självständighet och välmående. 

 Tillgänglighet och säkerhet ska beaktas vid såväl planering, iordnings-
ställande som underhåll av kommunens anläggningar och tillgångar. 

 Goda och säkra kommunikationer med hög grad av tillgänglighet ska er-
bjudas. 

 Färdtjänsten ska vara lättillgänglig, säker och komfortabel 

 Det ska finnas säker tillgång till internet. 

 Det ska finnas bra möjligheter att genom god tillgänglighet komma ut i 
naturen. 
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 Möjligheterna till ett aktivt friluftsliv och motionsaktiviteter ska vara 

goda. 
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Bostäder 
 
Varje kommun ska enligt Lagen om bostadsförsörjning ha riktlinjer för bostads-
försörjningen i kommunen. Syftet ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgär-
der för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Ett boende representerar trygghet, omsorg och självständighet. För de allra flesta 
påverkar den egna bostadssituationen livskvalitén i väldigt stor utsträckning. 
Önskemålen för ens boende ser olika ut och förändras även över tid, men möj-
lighet till att själv bestämma hur och var man ska bo är en central del i männi-
skors välbefinnande. 
 
Flyttfrekvensen bland äldre är generellt låg. Den låga flyttfrekvensen beror inte 
bara på ett sinande utbud av bostäder anpassade för äldre. Allt fler personer bor 
kvar i hemma högre upp i åldrarna än tidigare. Detta är ett resultat av den för-
bättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre och en medveten politik från 
samhällets sida att styra över vårdresurser från olika former av institutionsboen-
den till möjligheter att bo kvar i hemmet. Detta har skett genom en utökning av 
hemtjänsten och, i allt högre grad, genom att förlita sig på ett ökat stöd från nära 
anhörigas sida. Många av dagens äldre vill också bo kvar i sin nuvarande bostad.  
Av kommunens Översiktsplan 2016 framgår att det råder bostadsbrist i kommu-
nen. Det stora antalet villor i förhållande till andra bostadsformer låser läget ge-
nom att omflyttningen blir låg. Detta förstärks genom tätortsstrukturen som delar 
upp bostadsmarknaden i flera mindre delar. Den som vill byta bostad söker oft-
ast alternativ på den egna boendeorten. I översiktsplanen lyfts även fram att 
kommunens roll när det gäller bostadsbyggande är att identifiera behov, skapa 
planberedskap och via stiftelsen Östhammarshem möta delar av den efterfrågan 
som gäller hyreslägenheter, serviceboenden och andra profilboenden. Kommu-
nen kan också köpa in och sedan anvisa och sälja mark för exploatering. 
För att utveckla bostadsbeståndet behöver bostadsmarknadens aktörer samverka. 
Genom att exempelvis komplettera en lämplig fastighet med personal och ser-
vice kan ett trygghetsboende komma till stånd. 
 
Kommunens ska enligt socialtjänstlagen bland annat verka för att äldre får möj-
lighet att leva och bo självständigt. Kommunen ska därför inrätta särskilda bo-
endeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. 
Dessa boendeformer brukar allmänt kallas särskilt boende, servicehus och lik-
nande. 
 
Särskilt boende är ett boende för de som har ett stort och omfattande behov av 
tillsyn och omvårdnad. På ett särskilt boende finns det personal dygnet runt. Det 
finns även tillgång till sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Den boende har en egen lägenhet eller eget rum, men det finns också gemen-
samma utrymmen för sällskap och aktiviteter. I alla särskilda boenden i kommu-
nen finns boendeenheter för personer med demenssjukdom.  
 
 
 

Handling B, KSAU 2017-05-16 
22 av 36



 

 21 (34) 

 
Följande särskilda boenden finns i kommunen. Antal platser och ort. 
Alunda Gimo Öregrund Österbybruk Östhammar TOTALT 
53 46 23 50 60 230 
 
Växelboende och korttidsvistelse är två tillfälliga boendeformer. Där kan äldre 
bo i samband med sjukhusvistelse eller för att närstående ska få avlastning. I 
kommunen finns 28 korttidsplatser. 
 
Det finns även trygghetsbostäder och seniorbostäder, som däremot inte kräver 
något biståndsbeslut från kommunen. Det betyder att bostäderna överbryggar 
glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. 
Trygghetsbostäder och seniorbostäder kräver alltså inte biståndsbeslut enligt so-
cialtjänstlagen från kommunen. 
 
De som bor i en seniorbostad eller en trygghetsbostad får vård och omsorg ge-
nom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 
 
Trygghetsbostäder är enligt Boverkets beskrivning en så kallad mellanboende-
form som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med 
heldygnsomsorg. Trygghetsbostäder ska ses som ett alternativ för att ge de äldre 
som önskar, tillgång till större gemenskap och trygghet. Ett trygghetsboende är 
ett ordinärt boende med utökad service som kan innefatta trygghetsvärd och ge-
mensamma utrymmen. Till skillnad från ett särskilt boende med heltidstillsyn 
och är biståndsbedömt sköter man sig själv precis som i en vanlig lägenhet, med 
allt vad det innebär att bjuda hem vänner, anordna middagar, diska och städa. Ett 
trygghetsboende erbjuder mötesplatser och kontaktpunkter för äldre som möjlig-
gör för de äldre att behålla ett socialt och aktivt liv. Genom att delta i husets so-
ciala aktiviteter eller utnyttja de gemensamma utrymmena har man möjligheten 
att träffa de andra som bor i huset. I de gemensamma matsalarna kan man även 
äta middag tillsammans med de andra i boendet. 
I Alunda finns ett trygghetsboende med åtta mindre lägenheter av typ 1 rum och 
kök, samt 2 rum och kök. Lägenheter med flera tillhörande gemensamhetsut-
rymmen, där man kan ordna mottagning för släkt och vänner och grannar. Man 
ska ha fyllt 70 år för att få möjlighet att teckna kontrakt. 
 
Boverket beskriver seniorbostäder som helt vanliga bostäder med ökad möjlig-
het till gemenskap – det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att kunna åldras 
i. Det finns olika benämningar på seniorboenden, exempelvis plusboende, 
livsstilsboende eller boendegemenskaper. Utbudet styrs i huvudsak av byggan-
svarigas bedömningar av efterfrågan och betalningsförmåga men även genom 
enskilda personers eller gruppers initiativ. Seniorbostäder upplåts med hyresrätt, 
bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Seniorbostad skaffar man genom bostads-
förmedling/bostadskö, köp av bostadsrätt, medlemskap i kooperativ hyresrätts-
förening eller motsvarande.  
 
Seniorbostäder avsedda för personer 55 år och äldre finns på flera ställen i 
kommunen. På Parkvägen i Österbybruk finns fem lägenheter, samtliga med 1 
rum och kök utan balkong. På Filmvägen i Österbybruk finns 23 lägenheter i 
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storlekarna 1 rum och kök - 3 rum och kök. Alla har balkong eller uteplats. En 
gillestuga står till förfogande för den som vill bjuda till fest för släkt och vänner. 
Här finns även möjlighet till övernattning för långväga gäster. I Gimo finns 24 
lägenheter som ligger i två hus. Här finns hiss och lägenheterna har stora ingla-
sade balkonger. En gillestuga finns till förfogande och även möjlighet till över-
nattning för långväga gäster. Lägenheterna finns i storlekarna 1-3 rum och kök. I 
Öregrund finns 18 lägenheter fördelade på 2-3 rum och kök och alla lägenheter 
har balkong. På Norra Tullportsgatan i Östhammar finns 18 lägenheter i storle-
karna 1-3 rum och kök. Lägenheterna ligger i fyra olika hus, byggda 1991. I ett 
av husen finns hiss. Här finns även tvättstuga och en gemensamhetslokal. Alla 
lägenheterna har inglasade balkonger/uteplatser. På Prästgatan i Östhammar 
finns 40 lägenheter i storlekarna 2-3 rum och kök, 26 av lägenheterna disponeras 
av kommunen som servicelägenheter (se nedan). I ett av husen finns tvättstuga 
och en gillestuga. Här finns även möjlighet till övernattning för långväga gäster. 
 
En servicelägenhet är en bostad som till viss del är anpassad till personer med 
funktionshinder. Lägenheterna finns till exempel på markplan eller är utrustade 
med hiss. Lägenheterna är i storleken 1 rum och kokvrå till 2 rum och kök. Det 
finns ingen tillgång till gemensam service eller personalstöd. Hyresgästen får 
själv möblera din lägenhet. I kommunen finns servicelägenheter i Öregrund (38 
lgh), Östhammar (37 lgh), Gimo (14 lgh) och Österbybruk (21 lgh).  
 

Kvarboende, bostadsanpassning 
Många kommuner tillämpar en kvarboendeprincip med tanken om att äldre så 
långt det är möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Som resultat av detta 
och ökat stöd i hemmet ökar andelen med hemtjänst och andelen med särskilt 
boende minskar i många kommuner. Möjligheten att skjuta upp äldres flytt till 
särskilt boende med endast ett antal månader kan ur ett längre perspektiv ha stor 
påverkan på såväl kostnadsutveckling som bostadsbehov. Den tekniska utveckl-
ingen är nära sammanbunden med hur detta utvecklas. Socioekonomiska kalky-
ler har visat att bostadsanpassning i det egna hemmet, med resultatet att flytten 
till särskilt boende förskjuts med några månader, har stor påverkan på det totala 
behovet och kostnaden.  
 
Hur nybyggnation av lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet sker idag kan 
också påverka behovet av särskilt anpassade lägenheter framöver. Om det redan 
från början går att säkerställa att lägenheterna utformas för att passa äldre (trös-
kelfritt, dusch, övriga utrymmen) kan behovet av särskilda bostäder påverkas 
och förskjutas. Detta inkluderar även hänsynstagande till service i närområdet, 
utemiljöer, med mera.  
 

Sammanfattade synpunkter på bostäder från möten med 
kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 
 

• Det ska finnas valfrihet mellan flera olika boendeformer.  
• Det ska finnas trygghetsboende/lägenheter med anpassade inslag såsom 

gemensamhetslokal på orten. 
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• Det ska finnas möjlighet till social gemenskap i anslutning till boendet. 

Boendets utemiljö ska vara fin och gärna ha utbud av aktiviteter.  
• Bostäderna ska placeras så att det är nära till service.  
• Det ska vara god tillgänglighet i och till bostäder.  
• Man ska kunna ha husdjur i alla boendeformer.  
• Det ska finnas wifi på särskilda boenden 
• Boendekostnaderna ska vara rimliga.  
• Det ska gå att bo kvar på den ort där man bor och i sitt eget hem så länge 

man vill. 
 

Ett gott liv som äldre betyder att: 
 

 Kommunen ska arbeta för att fler alternativ finns i utbudet av boende-
former för äldre. 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för byggande av seniorbostä-
der/trygghetsbostäder inom ramen för kommunens ansvar för bostadsför-
sörjningen. 

 Kommunen ska uppmuntra och göra det attraktivt för företag, föreningar 
och kooperativa aktörer att etablera, förvalta och driva boenden avsedda 
för äldre. 

 Bostaden ska kunna anpassas efter den enskildes behov. 
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Kultur och mötesplatser 
 
Att vara socialt aktiv och ha en meningsfull uppgift har inte bara betydelse för 
välbefinnandet utan minskar även risken att drabbas av psykisk ohälsa och att i 
förtid utveckla demenssjukdom. Det är därför viktigt att på olika sätt stödja och 
stimulera tillkomsten av öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter.  
 

Kultur 
Kultur i alla dess former har i ett flertal undersökningar visat sig vara viktigt för 
en ökad livskvalitet. 
 
Tillgången till kulturella upplevelser är en självklarhet för alla åldrar. Musik, 
böcker och konst innebär en ökad livskvalitet för många äldre. Musikaliska upp-
levelser kan skapa gemenskap och vara ett sätt att nå människor som annars har 
svårt att kommunicera. Deltagande i olika former av kulturella verksamheter kan 
minska depression, öka gemenskap och kommunikationsförmågan. Kulturaktivi-
teter kan vara bra sätt att skapa möten mellan människor i olika åldrar. 
 

Mötesplatser 
Att bli äldre kan innebära färre sociala relationer än tidigare. Samtidigt vet man 
att tillgången till ett socialt nätverk ger bättre hälsa. Att besöka en mötesplats för 
äldre kan vara ett sätt att utöka sitt sociala nätverk.  
 
Resultat från den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” visar att ju 
högre ålder, desto färre är det i befolkningen som tycker sig ha en god hälsa. 
Samma utveckling gäller för det sociala deltagandet i samhällslivet, som minskar 
markant bland de äldsta i enkätstudien. Exempel på plats där socialt deltagande 
kan äga rum är studiecirkel/kurs, teater/bio, konstutställning, sporttillställning, 
offentlig tillställning (danstillställning eller liknande), större släktsammankomst 
eller privat fest. 
 
Att vara delaktig i samhället betyder mycket för det sociala och samhälleliga in-
flytandet, vilket i sin tur är grunden för jämlik hälsa. Olika former av mötesplat-
ser är exempel på miljöer där äldre fortsatt kan delta aktivt i samhällslivet. Det är 
en god investering i hälsa som bidrar till både sociala nätverk och till att skapa 
en mening i tillvaron.  
 
Ofta är det redan aktiva personer som besöker mötesplatser och aktiverar sig på 
olika sätt, det är därför viktigt att nå dem som inte redan är aktiva. Innehållet i 
mötesplatserna kan därför behöva utvecklas och anpassas så att det attraherar 
även de som inte redan är aktiva. 
 
I kommunen finns mötesplatser i Alunda, Gimo, Österbybruk, Öregrund och 
Östhammar. Exempel på aktiviteter som anordnas är musikunderhållning, gym-
nastik, andakt, berättardagar, teateruppvisning, filmvisning med mera. Det är 
även en träffpunkt för anhöriga att kunna träffa andra människor i samma situat-
ion. 
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Kulturhuset Storbrunn i Östhammar som beräknas stå klart hösten 2017, har som 
ambition att vara en mötesplats för alla och främja möten mellan olika ålders-
grupper. 
 

Sammanfattade synpunkter på kultur och mötesplatser från 
möten med kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 
 

• Det ska finnas tillgängliga samlingslokaler till rimlig hyra och med bra 
faciliteter. 

• Bibliotek ska finnas och ha bra öppettider 
• Biblioteksfilial på särskilt boende 
• Det ska finnas aktiviteter för äldre utifrån var och ens förutsättningar. 

Blandat utbud. Studiecirklar, bio, kör, musik, dans. 
• Kultur i vården ska fortsätta att finnas och utvecklas. 
• Det ska finnas möjlighet till utevistelse 
• Det är viktigt med tillgång till mötesplatser för att motverka ensamhet för 

äldre.  
• Insatser från frivilliga ska möjliggöras och stimuleras. 
• Biblioteken har en viktig roll som mötesplats. 

 

Ett gott liv som äldre betyder att: 
 

 Tillgängligheten i kommunens egna verksamheter och på allmänna plat-
ser ska ses över och vid behov förbättras. 

 Det ska finnas ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter med god 
tillgänglighet. 

 Verksamheten inom ”Kultur i vården” ska fortsätta och utvecklas. 

 Mötesplatser ska finnas tillgängliga oavsett var man bor i kommunen. 
 Frivilliga insatser för att motverka ensamhet ska stimuleras. 
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Omsorg och service 
Omsorg 
Kommunens omsorg och vård av äldre ska kännetecknas av trygghet, delaktighet 
och ett värdigt och positivt bemötande. En social grundsyn och ett rehabilite-
rande förhållningssätt ska prägla verksamheten.  
 
Kommunen har ett ansvar för att alla människor kan bo kvar hemma på ett sätt 
som svarar mot deras behov. 
 
Hemtjänst är för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsned-
sättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. Stödet kan bestå 
av: 

 Städning 
 Tvätt 
 Inköp 
 Tillsyn 
 Hjälp med på- och avklädning 
 Dusch 
 Hjälp med toalettbesök 
 Förflyttningar 

 
När den enskildes behov av vård omsorg och trygghet inte kan tillgodoses i den 
egna bostaden kan det bli aktuellt med en annan boendeform.  
 
Särskilt boende är ett boende för personer med ett stort och omfattande behov av 
tillsyn och omvårdnad. På ett särskilt boende finns det personal dygnet runt. Det 
finns även tillgång till sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. De 
boende har en egen lägenhet eller eget rum, men det finns också gemensamma 
utrymmen för sällskap och aktiviteter. I alla särskilda boenden finns boendeen-
heter för personer med demenssjukdom. För att beviljas särskilt boende ska man 
ha ett omvårdnadsbehov, som sträcker sig över större delen av dygnets timmar 
och som inte kan tillgodoses via hemtjänst, hemsjukvård eller andra insatser i 
hemmet. 
 

Service 
Kommunen erbjuder de som har fyllt 80 år ett förebyggande hembesök. Erbju-
dandet gäller de som inte redan har insatser från kommunens äldreomsorg med 
undantag för de som har färdtjänst. Vid besöket informeras om olika verksam-
heter, tjänster och aktiviteter som kan främja hälsan och underlätta vardagen. 
Det informeras även om riskerna för fallolyckor och åtgärder som kan förebygga 
fall. 
 
I kommunen finns även möjlighet att gratis ta del av en ”fixar-tjänst” och på så 
sätt få hjälp i hemmet med sådant man på grund av ålder eller funktionshinder 
inte klarar själv. Det kan handla exempelvis handla om byte av glödlampor och 
proppar, tunga lyft, hänga upp tavlor och gardiner, flytta enstaka möbler, viss 
snöskottning. I uppdraget ingå inte fastighetsskötsel, städning, fönstertvätt, träd-
gårdsarbete, el-arbeten, följa med på aktiviteter eller läkarbesök eller handla. 
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Vinnova2 har gjort en samhällsekonomisk kalkyl för fixar-tjänster. Sammanfatt-
ningsvis visar denna att om endast en liten del av de allvarliga fallskador som 
leder till slutenvård kan förhindras genom en fixartjänst så motsvarar kostnads-
inbesparingen den genomsnittliga budgeten för en fixartjänst med en anställd 
person. Därtill kommer positiva bieffekter i form av att livskvalitetsförlust kan 
undvikas med mera. Vinnova gör en sammantagen bedömning att fixartjänster 
kan anses vara väl använda pengar sett ur såväl samhälleligt som kommunalt 
perspektiv. 
 

Maten och måltiden 
Maten och måltiden är värdefull för välbefinnandet och en central del av omsor-
gen. En näringsrik kost bidrar till att behålla hälsan och återhämtar sig efter 
sjukdom. Utöver att maten är god, näringsrik och av god kvalitet spelar måltiden 
en viktig roll som källa till sociala kontakter. Måltiden ska vara en stund att se 
fram emot och maten omväxlande och tillagad och serverad med omsorg. Mål-
tidsmiljön ska vara behaglig och trivsam. Social samvaro, trevlig dukning och 
uppläggning, tid för att se eller få maten beskriven, känna dofter och att i lugn 
och ro kunna äta är viktigt i en god måltidsmiljö.  
 

Kompetens och personal 
En vård och omsorg av hög kvalitet ställer stora krav på kommunen att rekry-
tera, behålla och kompetensutveckla personal i den omfattning som verksamhet-
erna kräver. Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål är att Östhammars 
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Socialnämnden har kopplat till detta 
mål formulerat mål om minskade sjuktal, förbättrad delaktighet, fler män i vår-
den och ökade sysselsättningsgrader. Socialförvaltningen har arbetat fram en 
personalförsörjningsplan för åren 2016-2018. Planen beskriver bl a förvaltning-
ens kompetensbehov, åtgärder för att attrahera, rekrytera och behålla personal 
samt åtgärder för kompetensutveckling. Utifrån planen ska en personalstrategi 
utarbetas som ska specificera hur arbetet med prioriterade åtgärder ska bedrivas. 
 
Behov av en särskilt anpassad omsorg för personer från olika etniska eller språk-
liga grupper kan komma att behövas. Med stigande ålder kan efterfrågan öka på 
omsorg av personal som behärskar hemspråket och har en liknande kulturell 
bakgrund som omsorgstagaren. Flertalet av utländsk härkomst kommer dock 
även i fortsättningen att få omsorg och service inom den reguljära äldreomsor-
gen. Detta ställer krav på att verksamheten i större utsträckning måste bli mång-
kulturell och att personal finns med relevant kompetens och språkkunskap. Per-
sonalens kunskap och kompetens i olika språk ska ses som en tillgång och tillva-
ratas.   
 
Särskild kompetens behöver säkras för vården och omsorgen av de demenssjuka 
och för äldre som lider av psykisk ohälsa.   
 

                                                 
2
 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att 

förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning 
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Anhöriga och närstående 
Anhöriga och närstående är en stor resurs för många äldre personer och även för 
aktörer inom vården och omsorgen. Stöd till anhöriga ska finnas för att ge av-
lastning och förebygga ohälsa. Anhörigstödet är till för de som stödjer en närstå-
ende, genom att exempelvis vårda en partner i hemmet, genom att stödja en för-
älder som är sjuk eller stötta en närstående som flyttat till ett särskilt boende.  
Den som hjälper eller vårdar någon som på grund av långvarig sjukdom, ålder 
eller funktionshinder inte klarar sitt dagliga liv helt på egen hand kan ansöka om 
anhörigstöd. Det kan exempelvis vara maka eller make, sammanboende, föräl-
der, barn eller barnbarn, släkting, granne eller en god vän.  
 
Den närstående kan bo hemma eller på särskilt boende. Syftet med anhörigstödet 
är att ge den anhörige stöd och avlösning, olika redskap att hantera och under-
lätta sin situation samt öka tryggheten för den anhörige och den som vårdas. 
Stödet ska utformas i samråd med den anhörige utifrån önskemål och behov. 
I kommunen finns en anhörigkonsulent till vilken man kan vända sig och sam-
tala om situationen som anhörig och få information, råd och stöd. Stöd kan ges 
genom olika hemtjänstinsatser eller regelbunden vistelse på en kommunens kort-
tidsplatser. Som anhörig kan man även få avlastning genom avlösning i hemmet. 
Det innebär att någon kommer till hemmet och ger stöd och hjälp så att den an-
hörige kan lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet. 
Anhörigcentrum finns på Vårdcentrum i Östhammar. På Anhörigcentrum er-
bjuds den som är anhörig att delta i friskvårdaktiviteter, föreläsningar, anhörig-
grupper med mera.  
 
Frivilligorganisationer, pensionärsorganisationer, studieförbund, kyrkor och 
samfund, handikapporganisationer och brukarorganisationer spelar en stor roll 
och utför stora insatser genom bl a besök, stödsamtal och ledsagning. Samarbete 
och samverkan samt stöd till dessa är därför av stor vikt. 
 
Ett väl utvecklat anhörigstöd, där frivillig- och föreningsverksamhet är viktiga 
parter, fråntar inte kommunen det yttersta ansvaret för äldres goda vård, omsorg 
och service.  
 

Sammanfattade synpunkter på omsorg och service från möten 
med kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 
 

• De som bor hemma ska få bra hjälp med hög personalkontinuitet för att 
känna igen de som ger hjälpen. 

• Personalen ska ha tillräckligt med tid för brukarna, bl.a. för att motverka 
ensamhet. 

• Det ska finnas valfrihet (utförare, personal, boende). 
• Trygghetslarmens funktionalitet ska vara god och kontrolleras regelbun-

det. 
• Det ska gå att få hjälp till utevistelse även för hemtjänstbrukare. 
• Det ska vara möjligt att ha kvar sitt husdjur även i ett särskilt boende. 
• Man ska få plats på boende när man behöver det.  
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• Alla ska ha rätt till en lägenhet med dygnet-runt personal/plats på särskilt 

boende. 
• Det ska finnas möjlighet till parboende. 
• Omsorgen ska utformas efter individen, man ska kunna fortsätta livet 

med sina vanor och hobbys ungefär som vanligt efter flytt till särskilt bo-
ende. 

• Maten ska vara näringsrik och god. Måltidsmiljön ska vara bra.  
• Vård och omsorg ska få tillräckliga resurser, det ska finnas utbildad, 

kunnig och lämplig personal.  
• Det ska finnas personal som kan brukarens modersmål.  
• Personalen ska ha ett gott bemötande.  
• Anhöriga ska få råd och hjälp. 

 

Ett gott liv som äldre betyder att: 
 

 Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser. 

 Hemtjänstens insatser ska bidra till att man som äldre kan få bo kvar i sin 
bostad så länge man själv önskar. 

 Det ska finnas olika boendeformer som är anpassade efter den enskildes 
behov. 

 Den enskilde ska ges möjlighet att välja på och ha inflytande över sitt 
boende. 

 Det ska finnas ett varierat individanpassat utbud av stöd- och hjälpsinsat-
ser för dem som vårdar anhöriga och närstående. 

 Stöd till anhöriga ska finnas för att ge avlastning och förebygga ohälsa. 

 Samarbete och samverkan samt stöd till frivilligorganisationer ska främ-
jas. 
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Hälso- och sjukvård 
Kommunens ansvar  
Kommunen ansvarar för hemsjukvård i särskilda boenden och i personers ordi-
nära boenden upp till och med sjuksköterskenivå. Region Uppsala ansvarar för 
läkare och andra sjukvårdsinsatser. Den som behöver sjukvård i hemmet i mer 
än 14 dagar, har fyllt 17 år och inte kan ta sig till sjukvården kan få rätt till hem-
sjukvård.  
 

Demens 
En grupp som påverkar behoven av vård och omsorg nu och framöver är de som 
får en demensdiagnos. Det saknas tillförlitliga register över personer med de-
mensdiagnos i Sverige. Socialstyrelsen har dock gjort bedömningar av antalet 
och den förmodade utvecklingen. Risken för att insjukna i en demenssjukdom 
har inte ökat, däremot ökar antalet personer med demens framöver då 40-
talisterna uppnår den ålder då frekvensen av demensdiagnoser ökar. Demens-
sjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män och kan inte bara förklaras 
av att kvinnor blir äldre. 
 
Östhammars kommun har en dagverksamhet som vänder sig till dem som har en 
demenssjukdom eller minnesproblematik som påverkar dem i sin vardag. För att 
få gå på dagverksamheten krävs ett beslut från en biståndshandläggare. De som 
arbetar på dagverksamheten har utbildning inom demens. På dagverksamheten 
genomförs aktiviteter tillsammans eller enskilt utifrån intresse och önskemål. 
Exempel på aktiviteter är högläsning, spela kort, måla, lyssna på musik, gympa, 
bakning, promenader och utflykter. Det finns även tillgång till gym, spa, bastu, 
ljusrum och naturrum. 
 

Multisjuka 
Sveriges befolkning ökar vilket för hälso- och sjukvården innebär en utmaning. 
Dessutom lever vi allt längre och vi vet att folksjukdomarna ökar med ålder vil-
ket gör att antalet patienter med folksjukdomar blir fler. Den ökade livslängden 
gör också att antalet multisjuka förväntas öka. Enligt en studie av Epidemiolo-
giskt Centrum har andelen multisjuka varit konstant under de senaste åren, vilket 
genom ökningen av antalet äldre innebär att antalet multisjuka ökar.  
 
Med multisjuk avses personer som har någon komplicerad diagnos eller flera 
olika, problem med nedsatt rörlighet och ork, samt behov av rehabiliterande 
och/eller funktionsuppehållande insatser under lång tid. Detta gör att den multi-
sjuke äldre har ett extra stort behov av en individanpassad, trygg, bred, samord-
nad och kontinuerlig vård som minimerar behovet av återkommande oplanerade 
vårdtillfällen i slutenvården. Detta kräver en flexibel organisation och lösningar 
som fungerar över vårdgivar- och huvudmannagränser. 
 

Psykisk ohälsa 
Enligt Socialstyrelsen lever omkring 20 procent av alla äldre med psykisk 
ohälsa. Ångesttillstånd och depression är vanliga hos personer över 65 år, 11–15 
procent av personer över 65 år har vid något tillfälle haft en depression, vilket är 
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en högre andel än för befolkningen i stort. Det finns flera orsaker till psykisk 
ohälsa bland äldre personer. Åldrandet för ofta med sig förluster av förmågor, 
förändrad identitet och ett försvagat socialt nätverk genom förlust av anhöriga 
och vänner. Även vissa läkemedel kan utlösa psykiska besvär som en biverk-
ning. Problemet med psykisk ohälsa ställer stora krav på vårdens och omsorgens 
organisation och personalens kompetens då den psykiska ohälsan berör många 
områden såsom äldreomsorg, socialtjänst, primärvård, geriatrik och psykiatri.  
 

Vård i livets slutskede 
Många vill leva sina sista dagar hemma, andra har behov av sjukhusets resurser. 
Alla människor har rätt till ett värdigt slut på lika villkor. Vård och omsorg ska 
finnas där den enskilde befinner sig och ingen ska mot sin vilja eller i onödan 
behöva flytta mellan boende och sjukhus. 
 
Särskilda korttidsplatser med särskilt utbildad personal kan för personer som är i 
livets slutskede och deras närstående bidra till trygghet och värdighet.  
 

Samverkan med Region Uppsala 
I Östhammars kommun sker utvecklingen av närvård i samverkan med Region 
Uppsala, enligt en överenskommelse som undertecknades med Landstinget i 
Uppsala län 2010. En arbetsgrupp är tillsatt för att utveckla vårdprocesser kring 
äldre. Gruppen arbetar för en gemensam rehabiliteringsorganisation, förebyg-
gande hälsoarbete, samordnade insatser och för individuella planeringar och ru-
tiner. 
 
Vid vårdcentrum i Östhammar finns Närvårdsenheten som har 18 vårdplatser 
och drivs av Östhammars kommun i samverkan med Region Uppsala. Målgrup-
pen är främst multisjuka äldre med behov av tillfällig vård dygnet runt. Verk-
samheten bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstla-
gen. 
 
Närvårdsenheten erbjuder idag: 

 Medicinska utredningar, diagnostik och behandling inom allmänmedi-
cinsk behandling. 

 Medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och inte behöver spe-
cialsjukhusets resurs. 

 Sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården 
 Rehabiliteringsinsatser 
 Utredning om omsorgsbehov 
 Vård i livets slutskede (palliativ vård). 

 
Enheten bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och 
arbetsterapeut. Läkartjänsten är organisatoriskt knuten till Region Uppsala och 
övrig personal har sin anställning vid Östhammars kommun. 
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Sammanfattade synpunkter på hälso- och sjukvård från möten 
med kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 
 

• Personer med demens ska inte bo på samma avdelningar som andra bru-
kare.  

• Mobila närvårdsteam är viktigt för både multisjuka och äldre med psy-
kisk ohälsa 

• Kompetens kring traumabearbetning från upplevelser från krig och för-
följelser måste säkerställas för målgruppen. 

• Vården ska tillvarata det friska och arbeta förebyggande både fysiskt och 
psykiskt. 

• Det ska finnas vårdcentraler på de fem större tätorterna.  
• Husläkarsystemet i primärvården ska fungera, så att man får träffa 

samma läkare.  
• Läkemedelsgenomgångar ska vara möjligt att få för alla.  
• Det ska finnas tandläkare. 

 

Ett gott liv som äldre betyder att: 
 

 Vården och omsorgen av de demenssjuka ska fortsatt vara prioriterad. 

 Den enskildes vilja och behov ska vara styrande för kommunens vård- 
och omsorgsinsatser i livets slutskede. 

 Insatser ska göras för att förbättra äldres psykisk hälsa. 

 Den enskilde efter sjukhusvistelse vid behov ska kunna erbjudas fortsatt 
vård och omsorg vid närvårdsenheten. 
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Övrig samhällsservice 
 
En av grundförutsättningarna för att kunna bo på en plats – oavsett vilken – är att 
det finns tillgång till den samhällsservice som behövs.  
 
Exempel på samhällsservice är vårdcentraler och sjukhus, bibliotek, post, apo-
tek, bank, skola, förskola, bibliotek, trossamfund, kultur-, idrotts- och fritidsan-
läggningar, socialtjänst m m. En tillgänglig samhällsservice har betydelse för 
invånarnas upplevelse av en trygg och attraktiv livsmiljö och ger förutsättningar 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
 
Kommunen svarar för en stor del av samhällsservicen, t ex förskola, skola, soci-
altjänst och äldreomsorg och har därmed möjlighet att påverka omfattning och 
innehåll i tjänsterna inom dessa områden. 
 
Kommunen har inte samma rådighet över andra delar av samhällsservicen, som 
exempelvis sjukhus, vårdcentraler, post, apotek och bank. 
 

Sammanfattade synpunkter på övrig samhällsservice från mö-
ten med kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 
 

• Det ska finnas tillgång till juridisk information, myndighetsinformation 
och få hjälp med ekonomiska ärenden.  

• Det ska finnas support för IT-frågor i form av exempelvis en ”IT-fixar-
Nisse”.  

• Gode män ska få utbildning.  
• Det ska vara nära till service såsom bank, apotek, vårdcentral, livsme-

delsbutik. 
• Det ska finnas flera livsmedelsaffärer på orten, för att konkurrens ska 

uppstå.  
• Det ska finnas tillgång till bankservice med kontanthantering. 

 

Ett gott liv som äldre betyder att: 
 

 Det ska finnas tillgång till hjälp och stöd i juridiska och ekonomiska frå-
gor. 
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Uppföljning och utvärdering 
 
Äldreplanens intentioner och målsättningar ska följas upp. Resultat och effekter 
ska analyseras och bedömas. 
 
Nämnderna ska i verksamhetsplanerna beskriva och formulera mål som på ett 
tydligt sätt kan härledas till ambitioner och viljeyttringar i äldreplanen. Målupp-
fyllelsen ska vara möjlig att mäta eller bedöma.  
 
Uppföljningen ska göras inom ramen för respektive nämnds ordinarie uppfölj-
ning av verksamheten. 
 
Nämnderna redovisar årligen i verksamhetsberättelsen genomförda aktiviteter, 
vilka resultat och effekter som uppnåtts samt måluppfyllelse. 
 
En samlad redovisning av aktiviteter och måluppfyllelse görs i kommunens års-
redovisning. 
 
Utvärdering av äldreplanens effekter görs efter planperiodens slut. 
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Kommunstyrelsen 

Remiss, Äldreplanen 

Kommunstyrelsen konstaterar att följande delar är av särskilt intresse för 
styrelsens planeringsarbete; 

- Befolkningsutvecklingen innebär att fler bostäder och boenden behöver
planeras och byggas. Detta bör inarbetas i de flerårsplaner som upprättas
de närmaste åren. En av effekterna är att driftskostnaderna för särskilt
boende ökar med 30-40 miljoner.

- För att säkerställa delaktighet och inflytande är det viktigt att vi skapar
flera möjliga verktyg för de äldre. Såväl digitala tjänster, tillgängliga
wifi, datakurser, mötesplatser och personlig lotsning behöver finnas i
verktygslådan. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen.

- Den fysiska planeringen påverkar även de äldre och hänsyn till detta
måste tas i all fysisk planering. Tillgänglighet och trygghet är viktiga
ledord när vi bygger tillgänglighet till gångstråk, simhallar, bredband
och kollektivtrafik.

- Bostadssituationen är en utmaning för hela samhället och alla
målgrupper. I kommande bostadsbyggande behöver därför hänsyn tas
till de olika behov som finns avseende seniorbostäder,
trygghetsboenden, gruppboenden samt vård-och omsorgsboenden.

Utöver detta tar Äldreplanen upp frågor om kultur, mötesplatser, omsorg 
och service, hälso- och sjukvård och övrig samhällsservice.  

Kommunstyrelsen konstaterar vidare att det är viktigt att den slutgiltiga 
planen är tydlig i sin ambition och det kommunala åttagandet. 

Peter Nyberg 
Kommundirektör 
Östhammars kommun 
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Till statsrådet Ardalan Shekarabi 

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 att 
uppdra åt en särskild utredare att analysera och ge förslag till effek-
tiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella 
digitala tjänster (dir. 2016:39).  

Tidigare generaldirektören Hans-Eric Holmqvist utsågs samma 
dag till utredare. 

Den 24 november 2016 beslutade regeringen i tilläggsdirektiv 
(dir. 2016:97) om att utredaren skulle analysera hur digitaliseringen 
i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den 
befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till 
en myndighet. Utredaren ska med utgångspunkt i analysen lämna 
förslag till nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder 
som krävs för att en myndighet så snart som möjligt ska kunna ges 
den aktuella uppgiften. Uppdraget ska i denna del redovisas senast 
den 15 mars 2017. I tilläggsdirektivet gavs utredaren vidare i upp-
drag att lämna förslag till en reglering som innebär en skyldighet för 
lämpliga statliga och kommunala myndigheter att ansluta sig till 
tjänsten Mina meddelanden. Samtidigt beslutade regeringen om för-
längd utredningstid vilket innebär att uppdraget, med undantag för 
de deluppdrag som ska redovisas senast den 15 mars 2017, i stället 
ska slutredovisas senast den 31 december 2017. 

Till experter i utredningen förordnades den 24 oktober 2016 
kanslirådet Karina Aldén, Finansdepartementet, verksamhetsutveck-
laren Emma Bohman, Transportstyrelsen, chefsstrategen digitaliser-
ing Lena Carlsson, Tillväxtverket, juristen Lena Carlsson, Data-
inspektionen, ämnessakkunnige Veronica Eckerby, Finansdeparte-
mentet, kanslichefen Eva Ekenberg, E-legitimationsnämnden, verk-
samhetsutvecklaren Anna Fors, Försäkringskassan, systemvetaren 
Ulrica Gani, Myndigheten för delaktighet, samordnaren digital sam-
verkan Anders Granström, Arbetsförmedlingen, senior adviser Peter 
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Göransson, Bankföreningen, filosofie doktorn Anneli Hagdahl,  
Finansdepartementet, utredaren Gabriella Jansson, Statskontoret, 
chefsjuristen Gustaf Johnssén, Statens servicecenter, experten offent-
lig digitalisering Anna Kelly, avdelningschefen Eva Lindblom, Eko-
nomistyrningsverket, kanslirådet Eva Lundbäck, Finansdepartemen-
tet, chefsarkitekten Peter Mannerhagen, Västerås stad, direktören Per 
Mosseby, Sveriges Kommuner och Landsting, CTO Valter Nordh, 
SUNET, CIO & avdelningschefen it Peder Sjölander, Pensions-
myndigheten, styrelseledamoten Åke Strandberg, Vårdföretagarna, 
verksamhetsutvecklaren Magnus Wallström, Skatteverket, kanslirådet 
Lena Warstrand, Justitiedepartementet, handläggaren Carl Önne, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, arkitekten Mikael 
Österlund, eSam.  

Den 10 februari 2017 entledigades Anna Fors från uppdraget 
som expert och samma dag förordnades verksamhetsutvecklaren 
Markus Bill, Försäkringskassan och handläggaren Björn Scharin, 
Post- och telestyrelsen att vara experter i utredningen.  

Expertgruppen har bidragit med värdefulla synpunkter på för-
slagen i betänkandet. Den särskilde utredaren svarar dock ensam 
för det slutgiltiga innehållet i betänkandet.  

Som huvudsekreterare i utredningen förordnades Christine Anne-
malm den 22 juni 2016, som sekreterare i utredningen förordnades 
Hanna Nilo den 19 augusti 2016 och Michiko Muto den 12 septem-
ber 2016.  

Utredningen som antagit namnet Utredningen om effektiv styr-
ning av nationella digitala tjänster, får härmed överlämna delbetänk-
andet digitalforvaltning.nu (SOU:2017:23).  

Återstående frågor som omfattas av utredningens uppdrag kom-
mer att behandlas i utredningens slutbetänkande i december 2017. 
 
Stockholm i mars 2017 
 
 
 
Hans-Eric Holmqvist 

 /Christine Annemalm 
 /Hanna Nilo 
 /Michiko Muto 
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Sammanfattning 

Sverige behöver en förvaltningspolitik för en nationell digital infra-
struktur. Sverige har halkat efter jämförbara länder när det gäller 
digital förvaltning. Orsaken är främst, enligt utredningens bedöm-
ning, ett medvetet val att delegera ansvaret för arbetet med e-för-
valtning till myndigheterna. Att arbetet varit framgångsrikt i många 
avseenden kompenserar inte för de begränsningar detta inneburit. 
Regeringen har avstått från att använda de styrinstrument som står 
till buds t.ex. genom att inte formulera styrande mål för vad som 
ska uppnås och förtydliga vilka uppdrag myndigheterna har när det 
gäller förvaltningens digitalisering. Utredningen anser att politiken 
för digital förvaltning bör utformas mot bakgrund av dess roll i den 
nationella digitala infrastrukturen. En prioriterad fråga är vad som 
ska vara det offentliga åtagandet i denna infrastruktur, både i prin-
cipiella termer och i fråga om vilka tjänster som det offentliga ska 
tillhandahålla. 

Utredningen anser att det behövs en övergripande plan för att 
stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Enligt planen, som 
enligt utredningen bör bestå av följande sju punkter, ska  

 regeringen besluta om ett mål för övergången till digital förvalt-
ning, 

 regeringen klargöra vilka de offentliga åtagandena ska vara i den 
nationella digitala infrastrukturen, 

 myndigheternas uppdrag preciseras, både avseende vad som gäl-
ler generellt och vad som är specifikt för vissa myndigheter, 

 myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den 
digitala förvaltningen följas upp genom självutvärdering och veri-
fiering, 
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 samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen ges fas-
tare former genom överenskommelser och uppföljning, 

 informationssäkerhet och integritetsskydd beaktas i varje skede 
av arbetet med att bygga ut den digitala förvaltningen, 

 de centrala statliga uppgifterna i arbetet att utveckla den offent-
liga förvaltningen samlas hos en myndighet. 

Samla ansvaret för digitaliseringen hos en myndighet  

I uppdraget att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sek-
torn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndig-
hetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet har 
utredningen dels analyserat vilka befogenheter och uppgifter som 
ansvaret ska innehålla, dels vilken myndighet som är bäst lämpad att 
ta hand om uppdraget.  

Utredningen föreslår att det i det samlade ansvaret, från och 
med den 1 juli 2018, ska samlas uppgifter och uppdrag som flera 
olika aktörer har redan i dag. Dessa uppgifter är av olika karaktär 
och varaktighet. Dessutom har utredningen identifierat flera nya, 
eller i vissa fall ”nygamla”, uppgifter som bör ingå i uppdraget.  

Verksamheten i det samlade ansvaret ska bidra till att de offent-
liga myndigheterna uppnår målen för den digitala förvaltningen. I 
uppdraget ska ingå att ge stöd till regeringen i principiella och strate-
giska frågor om den offentliga sektorns digitalisering. Dessutom ska 
ingå att stödja regeringens arbete när det gäller frågor om den offent-
liga sektorns digitalisering som Europeiska Unionen och internatio-
nella samarbetsorgan behandlar.  

I uppdraget ska ingå att ansvara för att stödja statliga myndig-
heters och kommuners digitala utveckling och genomförandet av 
nationella digitala tjänster, samt vidta eller föreslå sådana åtgärder 
som behövs för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig digitali-
sering av den offentliga förvaltningen. Uppdraget ska vidare innebära 
rätten att meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av författ-
ningar om den statliga förvaltningens digitalisering. I uppdraget ska 
även ingå att säkerställa att myndigheterna har tillgång till en ända-
målsenlig infrastruktur när det gäller standarder eller liknande krav 
som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte. 
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Uppdraget innebär att samarbeta med myndigheter som svarar för 
administrativt stöd, inköpssamordning och upphandlingsstöd och 
därigenom verka för effektivitet och användning av verksamhets-
anpassad informationsteknik inom den offentliga sektorn, samt att 
beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. I för-
slaget ingår att E-legitimationsnämndens verksamhet inordnas i det 
nya samordningsuppdraget och att nämndens uppgifter förs över till 
den myndighet som får detta uppdrag. I samordningsuppdraget ingår 
därutöver att, något senare, ta över ansvaret för Mina meddelanden 
och Min myndighetspost. 

Enligt utredningen behöver säkerhetsfrågorna integreras i digita-
liseringen av den offentliga sektorn. Utredningens bedömning är att 
stödet till statliga och kommunala myndigheter behöver stärkas i 
dessa frågor. Utredningen föreslår därför att det i det samlade upp-
draget ska ingå att uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder 
enligt dataskyddsförordningen inom e-förvaltningen, och att sam-
verka med Datainspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap samt Post- och Telestyrelsen. Detta för att underlätta 
myndigheternas arbete med informationssäkerhet och säkerställa en 
enhetlig hantering av frågor om dataskydd och personlig integritet. 

Utredningen föreslår vidare att det vid den myndighet som får 
det samlade ansvaret ska inrättas ett digitaliseringssamverkansråd 
som har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja ut-
vecklingen av den offentliga sektorns digitalisering. En viktig uppgift 
för digitaliseringssamverkansrådet är att stödja samverkan mellan de 
olika aktörerna i utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga 
sektorn. 

Utredningen bedömer att Ekonomistyrningsverket är bäst läm-
pad att ta emot uppdraget om ett samlat ansvar för digitaliseringen 
av den offentliga sektorn. En alternativ lösning kan vara att E-legi-
timationsnämnden utvecklas till att omfatta hela det samlade ansvar 
som utredningen föreslår.  

Om Mina meddelanden 

Utredningen föreslår att regeringen inför en rätt för enskilda och 
företag att få myndighetspost elektroniskt och att alla statliga myn-
digheter ska skicka myndighetspost elektroniskt om inte regeringen 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
15 av 341



Sammanfattning SOU 2017:23 

16 

beslutar annat. Utredningens bedömning är att inom ett par år måste 
i princip all myndighetspost vara digital. Utredningen anser att de 
statliga myndigheterna ska gå före och ansluta till och använda Mina 
meddelanden. Myndigheterna måste även bli bättre på att informera 
om hur det digitala leveranssättet fungerar, till exempel med avseende 
på säkerhet, integritet och tillgänglighet men också att enskilda och 
företag, genom att skaffa en digital brevlåda, bidrar till att de offent-
liga resurserna kan användas till mer värdeskapande verksamhet.  

Utredningen menar att Mina meddelanden behöver en egen för-
fattning och föreslår därför att en ny förordning införs som samlar 
det regelverk som behövs för infrastrukturen. Utredningen föreslår 
att alla statliga myndigheter på sina webbplatser ska informera en-
skilda och företag om rätten få försändelser elektroniskt.  

Utredningen bedömer vidare att Mina meddelanden bör utveck-
las till att bli en nationell digital tjänst för säker och spamfri e-post 
till företag och enskilda och att Skatteverket tar fram riktlinjer an-
gående vilken typ av meddelanden som myndigheter bör skicka 
genom Mina meddelanden. 

Utredningen föreslår att personuppgiftsansvaret i Mina medde-
landen regleras i den nya förordningen om en infrastruktur för säkra 
elektroniska försändelser och att regeringen utreder och tar ställ-
ning till hur offentliga myndigheter ska behandla och förhålla sig till 
s.k. eget utrymme. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till  
lag om valfrihet om elektroniska brevlådor 

Härigenom föreskrivs följande. 
 

1 § Skatteverket får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för 
tjänster avseende elektroniska brevlådor som upphandlas inom 
myndighetens verksamhet enligt förordningen (2017:000) om infra-
struktur för säkra elektroniska försändelser. Med valfrihetssystem 
menas ett förfarande där mottagaren har rätt att välja den leverantör 
som ska utföra tjänsten och som Skatteverket har godkänt och 
tecknat avtal med. 

 
2 § När Skatteverket tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna 
lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 
I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ 
lagen om valfrihetssystem ska med  

1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjäns-
ter som nämns i 1 §, 

2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och  
3. upphandlande myndighet avses Skatteverket. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
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1.2 Alternativ 1, Förslag till  
förordning om ändring i förordningen (2016:1023) 
med instruktion för Ekonomistyrningsverket 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2016:1023) med 
instruktion för Ekonomistyrningsverket1 

dels att 1–2, 5, 7, 16 och 31 §§ samt rubriken till 5 § ska ha följande 
lydelse, 

dels att det i förordningen ska införas nio nya paragrafer 9 a, 
15 a, 19 a–c, 23 a–c och 27 a §§ samt närmast före 9 a och 15 a §§ 
nya rubriker med följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §2 

Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekono-
miska styrningen av den statliga verksamheten samt utföra revision 
av Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och kor-
rekt hantering av dessa medel. 

 Ekonomistyrningsverket ska bi-
dra till att de offentliga myndig-
heterna uppnår målen för den digi-
tala förvaltningen. Myndigheten 
ska ansvara för att stödja den digi-
tala utvecklingen och genomföran-
det av nationella digitala tjänster i 
den offentliga förvaltningen och 
vidta de åtgärder som behövs för 
att säkerställa en effektiv och ända-
målsenlig digitalisering av den 
offentliga förvaltningen. 

                                                                                                                                                               
1 Senaste lydelse av 
1 § 2016:1023 
2 § 2016:1023 
5 § 2016:1023 
7 § 2016:1023 
16 § 2016:1023 
31 § 2016:1023 
Rubriken närmast före 
5 § 2016:1023. 
2 Senaste lydelse 2016:1023. 
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2 §3 
Myndigheten ska 
1. bistå regeringen med det underlag som behövs för att bedöma 

om statsförvaltningen är effektiv och om den interna styrningen 
och kontrollen är betryggande, 

2. utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en 
effektiv ekonomisk styrning i staten, 

3. göra prognoser för samt 
analysera och lämna information 
om den offentliga ekonomin, 
med särskilt fokus på den stat-
liga ekonomin, och 

3. göra prognoser för samt 
analysera och lämna information 
om den offentliga ekonomin, 
med särskilt fokus på den stat-
liga ekonomin, 

4. inom sitt verksamhetsområde 
ge stöd till andra statliga myn-
digheter. 

4. inom sina verksamhetsområ-
den ge stöd till andra statliga 
myndigheter, 

 5. ge stöd till regeringen i prin-
cipiella och strategiska frågor om 
den offentliga sektorns digitaliser-
ing. Myndigheten ska även stödja 
regeringen vad gäller frågor om 
den offentliga sektorns digitaliser-
ing som Europeiska Unionen och 
internationella samarbetsorgan be-
handlar, 

 6. säkerställa att myndigheterna 
har tillgång till en ändamålsenlig 
infrastruktur när det gäller stan-
darder eller liknande krav som ska 
vara gemensamma för elektroniskt 
informationsutbyte, 

 7. stödja myndigheterna i deras 
utveckling av den interna styr-
ningen och kontrollen av it-stöd, 
och 

                                                                                                                                                               
3 Senaste lydelse 2016:1023. 
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 8. stödja myndigheter i utarbe-
tandet av gemensamma uppför-
andekoder enligt art. 40 Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (data-
skyddsförordningen). 

 
Prognoser Prognoser, uppföljning och analys 

 
5 §4 

Myndigheten ska 
1. göra analyser av och prognoser för statens utgifter respektive 

inkomster och intäkter, 
2. göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensions-

systemet samt för hela den konsoliderade offentliga sektorn, 
3. inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetproposi-

tionen sammanställa underlag avseende föregående, innevarande 
och de tre nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som 
Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte gör, 

4. analysera måluppfyllelsen av de budgetpolitiska målen: utgifts-
taket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn 
och överskottsmålet för den offentliga sektorn, 

5. redovisa prognoser avse-
ende statens utgifter, dels i enlig-
het med strukturen för statens 
budget, dels realekonomiskt för-
delat, och 

5. redovisa prognoser avse-
ende statens utgifter, dels i enlig-
het med strukturen för statens 
budget, dels realekonomiskt för-
delat, 

6. utveckla och förvalta me-
toder och modeller så att kvali-
teten på prognoser, kalkyler och 
analyser kan förbättras, 

6. utveckla och förvalta me-
toder och modeller så att kvali-
teten på prognoser, kalkyler och 
analyser kan förbättras, och 

                                                                                                                                                               
4 Senaste lydelse 2016:1023. 
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 7. följa upp och analysera ut-
vecklingen av den offentliga sek-
torns digitalisering och använd-
ningen av nationella digitala 
tjänster baserad på nyckeltal och 
myndigheters rapportering till 
regeringen, 

 8. samla in och sammanställa 
information om planerade och på-
gående digitaliseringsinitiativ av 
strategisk natur, och 

 9. bidra till att gemensamma 
digitaliseringsinitiativ kan följas 
upp och bistå myndigheterna i 
uppföljning av nyttorealisering av 
it-projekt och verka för spridning 
och återutnyttjande av tekniska 
lösningar. 

 
7 §5 

Myndigheten ska varje år till regeringen lämna 
1. underlag till pris- och löneomräkningen, 
2. fastställda ekonomiadministrativa värden för de statliga myn-

digheterna under regeringen senast den 23 april, 
3. information om de bestämmelser som gäller för varje in-

komsttitel, 
4. en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten, 
5. en redovisning över den 

statliga internrevisionen och 
myndigheternas interna styrning 
och kontroll senast den 31 mars, 
och 

5. en redovisning över den 
statliga internrevisionen och 
myndigheternas interna styrning 
och kontroll senast den 31 mars, 

                                                                                                                                                               
5 Senaste lydelse 2016:1023. 
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6. yttranden om de årliga  
räkenskaper som ansvariga organ 
ska upprätta enligt artikel 59.5 a 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 
2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget och 
om upphävande av rådets för-
ordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. 

6. yttranden om de årliga  
räkenskaper som ansvariga organ 
ska upprätta enligt artikel 59.5 a 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 
2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget och 
om upphävande av rådets för-
ordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002, och 

 7. en redovisning och analys av 
den offentliga sektorns digitaliser-
ing och användningen av natio-
nella digitala tjänster. I rapporten, 
som ska lämnas senast den 15 mars 
varje år, ska även ingå omvärlds-
bevakning av relevanta länders ut-
veckling. 

 
 E-legitimation 

 
9 a § 

Myndigheten ska  
1. stödja och samordna elektro-

nisk identifiering och underskrift i 
den offentliga förvaltningens e-
tjänster.  

 2. efter överenskommelse med 
upphandlande myndigheter till-
handahålla system för säker elek-
tronisk identifiering enligt 1 § 
andra stycket 2 lagen (2013:311) 
om valfrihetssystem i fråga om 
tjänster för elektronisk identi-
fiering, 

 3. administrera valfrihetssystem 
enligt 1 § andra stycket 3 samma 
lag, och 
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 4. upprätta och driva en sådan 
nationell webbplats för annonser-
ing av valfrihetssystem som avses 
i 4 § samma lag.  

 5. uppfylla de samarbetsskyldig-
heter som gäller för Sverige som 
medlemsstat enligt artikel 12 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av 
den 23 juli 2014 om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster 
för elektroniska transaktioner på 
den inre marknaden och om upp-
hävande av direktiv 1999/93/EG 
samt enligt rättsakter som har an-
tagits med stöd av den artikeln. 
Myndigheten ska vara gemensam 
kontaktpunkt för samarbetet. 

 6. även i övrigt företräda  
Sverige i frågor som rör gräns-
överskridande elektronisk identi-
fiering enligt förordning (EU) 
nr 910/2014 och ska lämna stöd 
och information till myndigheter 
i sådana frågor. 

 7. upprätta och driva en svensk 
förbindelspunkt (nod) för gräns-
överskridande elektronisk identi-
fiering i enlighet med kommis-
sionens genomförandeförordning 
(EU) 2015/1501 av den 8 sep-
tember 2015 om interoperabilitets-
ramverket enligt artikel 12.8 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 om 
elektronisk identifiering och be-
trodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre markna-
den. Förordning (2016:579). 
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 8. delta i internationellt standardi-
seringsarbete, internationellt sam-
arbete och informationsutbyte in-
om sitt ansvarsområde. 

 
 Webbutveckling 

 
15 a § 

Myndigheten ska ansvara för 
vägledning för webbutveckling. 

 
16 §6 

Myndigheten ska inom sitt 
verksamhetsområde ge stöd till 
andra statliga myndigheter ge-
nom metoder, riktlinjer, utred-
ningar, utbildning och rådgiv-
ning. 

Myndigheten ska inom sitt 
verksamhetsområde ekonomi-
styrning ge stöd till andra statliga 
myndigheter genom metoder, 
riktlinjer, utredningar, utbildning 
och rådgivning. 

Myndigheten får inom sitt 
verksamhetsområde utföra upp-
drag åt andra statliga myndig-
heter. 

Myndigheten får inom detta 
verksamhetsområde utföra upp-
drag åt andra statliga myndig-
heter. 

 Myndigheten ska genom metod-
utveckling, riktlinjer, utredningar, 
utbildning, erfarenhetsutbyte och 
rådgivning stödja och samordna 
myndigheterna i deras arbete för 
att utveckla den digitala förvalt-
ningen. 

 Myndigheten ska stödja sam-
verkan mellan statliga myndig-
heter, mellan statliga myndigheter 
och kommuner och mellan offent-
liga myndigheter och näringslivet 
i det digitala utvecklingsarbetet. 

 

                                                                                                                                                               
6 Senaste lydelse 2016:1023. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
24 av 341



SOU 2017:23 Författningsförslag 

25 

 19 a § 
Myndigheten ska i samverkan 

med relevanta offentliga myndig-
heter och aktörer verka för in-
formations- och erfarenhetsutbyte 
om den nationella digitala infra-
strukturen och nationella digitala 
tjänster för att förenkla för enskil-
da och företag och säkerställa en 
effektiv och ändamålsenlig offent-
lig förvaltning. 

 
 19 b § 

Myndigheten ska samarbeta 
med Kammarkollegiet i dess upp-
gift att upphandla samordnade 
ramavtal inom området informa-
tionsteknik och därigenom verka 
för bästa möjliga villkor för an-
skaffning och användning av verk-
samhetsanpassad informationstek-
nik inom offentlig sektor samt be-
akta intresset av innovationer och 
teknikneutrala lösningar. 

 
 19 c § 

Myndigheten ska samverka 
med Datainspektionen, Myndig-
heten för samhällsskydd och bered-
skap samt Post- och telestyrelsen i 
frågor om digitalisering av förvalt-
ningen, personlig integritet och in-
formationssäkerhet. 
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 23 a § 
Vid myndigheten ska det fin-

nas ett råd för digitaliseringssam-
verkan. Rådet ska bistå myndig-
hetschefen med råd när det gäller 
att främja utvecklingen av den 
offentliga sektorns digitalisering. 
Digitaliseringssamverkansrådet 
ska stödja samverkan mellan de 
olika aktörerna i utvecklingen av 
e-förvaltningen i den offentliga 
sektorn. 

 
 23 b § 

Digitaliseringssamverkansrådet 
består av myndighetschefen, som 
är ordförande, och cheferna för de 
myndigheter som regeringen be-
slutar samt en representant för 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting. 

 
 23 c § 

Frågor av principiell eller större 
vikt ska föredras i rådet innan 
myndighetschefen fattar beslut. 

 
 27 a § 

Myndigheten ska tillämpa in-
ternrevisionsförordningen 
(2006:1228). 
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31 §7 
Myndigheten får meddela  

föreskrifter i fråga om verk-
ställigheten av författningar om 
den statliga redovisningen, finan-
siella styrningen och resultat-
styrningen. 

Myndigheten får meddela  
föreskrifter i fråga om verk-
ställigheten av författningar om 
den statliga redovisningen, finan-
siella styrningen, resultatstyr-
ningen, och den offentliga för-
valtningens digitalisering. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 då förordningen 
(2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden upphör 
att gälla. 
  

                                                                                                                                                               
7 Senaste lydelse 2016:1023. 
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1.3 Alternativ 2, Förslag till  
förordning med instruktion för den myndighet 
som får uppdraget 

Härigenom föreskrivs följande. 

Uppgifter 

1 § Myndigheten ska bidra till att de offentliga myndigheterna upp-
når målen för den digitala förvaltningen. Myndigheten ska ansvara 
för att stödja den digitala utvecklingen och genomförandet av  
nationella digitala tjänster i den offentliga förvaltningen och vidta 
de åtgärder som behövs för att säkerställa en effektiv och ändamåls-
enlig digitalisering av den offentliga förvaltningen. 

 
2 § Myndigheten ska ge stöd till regeringen i principiella och strate-
giska frågor om den offentliga sektorns digitalisering Myndigheten 
ska även stödja regeringen vad gäller frågor om den offentliga sek-
torns digitalisering som Europeiska Unionen och internationella 
samarbetsorgan behandlar. 

 
3 § Myndigheten ska 

1. säkerställa att myndigheterna har tillgång till en ändamålsenlig 
infrastruktur när det gäller standarder eller liknande krav som ska 
vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte. 

2. stödja myndigheterna i deras utveckling av den interna styr-
ningen och kontrollen av it-stöd. 

 
4 § Myndigheten ska stödja myndigheter i utarbetandet av gemen-
samma uppförandekoder enligt art. 40 Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
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Webbutveckling 

5 § Myndigheten ska ansvara för vägledning för webbutveckling. 

Analys och uppföljning 

6 § Myndigheten ska  
1. följa upp och analysera utvecklingen av den offentliga sek-

torns digitalisering och användningen av nationella digitala tjänster 
baserad på nyckeltal och myndigheters rapportering till regeringen. 

2. samla in och sammanställa information om planerade och på-
gående digitaliseringsinitiativ av strategisk natur. 

3. bidra till att gemensamma digitaliseringsinitiativ kan följas 
upp och bistå myndigheterna i uppföljning av nyttorealisering av it-
projekt och verka för spridning och återutnyttjande av tekniska 
lösningar. 

E-legitimation 

7 § Myndigheten ska  
1. stödja och samordna elektronisk identifiering och underskrift 

i den offentliga förvaltningens e-tjänster.  
2. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter till-

handahålla system för säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra 
stycket 2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster 
för elektronisk identifiering, 

3. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3 sam-
ma lag, och 

4. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för annonser-
ing av valfrihetssystem som avses i 4 § samma lag.  

5. uppfylla de samarbetsskyldigheter som gäller för Sverige som 
medlemsstat enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden-
tifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på 
den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
samt enligt rättsakter som har antagits med stöd av den artikeln. 
Myndigheten ska vara gemensam kontaktpunkt för samarbetet. 
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6. även i övrigt företräda Sverige i frågor som rör gränsöverskri-
dande elektronisk identifiering enligt förordning (EU) nr 910/2014 
och ska lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor. 

7. upprätta och driva en svensk förbindelspunkt (nod) för gräns-
överskridande elektronisk identifiering i enlighet med kommissio-
nens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 
2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektro-
nisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktio-
ner på den inre marknaden. 

8. delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt 
samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde. 

Stöd till myndigheter 

8 § Myndigheten ska 
1. genom metodutveckling, riktlinjer, utredningar, utbildning, 

erfarenhetsutbyte och rådgivning stödja och samordna myndig-
heterna i deras arbete för att utveckla den digitala förvaltningen.  

2. stödja samverkan mellan statliga myndigheter, mellan statliga 
myndigheter och kommuner och mellan offentliga myndigheter 
och näringslivet i det digitala utvecklingsarbetet. 

Samverkan 

9 § Myndigheten ska i samverkan med relevanta offentliga myndig-
heter och aktörer verka för informations- och erfarenhetsutbyte 
om den nationella digitala infrastrukturen och nationella digitala 
tjänster för att förenkla för enskilda och företag och säkerställa en 
effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning. 

 
10 § Myndigheten ska samarbeta med Kammarkollegiet i dess upp-
gift att upphandla samordnade ramavtal inom området informations-
teknik och därigenom verka för bästa möjliga villkor för anskaffning 
och användning av verksamhetsanpassad informationsteknik inom 
offentlig sektor samt beakta intresset av innovationer och teknik-
neutrala lösningar. 
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11 § Myndigheten ska samverka med Datainspektionen, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och telestyrel-
sen i frågor om digitalisering av förvaltningen, personlig integritet 
och informationssäkerhet. 

Rapportering 

12 § Myndigheten ska senast den 15 mars varje år till regeringen 
lämna en redovisning och analys av den offentliga sektorns digitali-
sering och användningen av nationella digitala tjänster. I rapporten 
ska även ingå omvärldsbevakning av relevanta länders utveckling. 

Ledning 

13 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 

Råd för digitaliseringssamverkan 

14 § Vid myndigheten ska det finnas ett råd för digitaliserings-
samverkan. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att 
främja utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering. Digita-
liseringssamverkansrådet ska stödja samverkan mellan de olika aktö-
rerna i utvecklingen av e-förvaltningen i den offentliga sektorn. 

 
15 § Digitaliseringssamverkansrådet består av myndighetschefen, 
som är ordförande, och cheferna för de myndigheter som regeringen 
beslutar samt en representant för Sveriges Kommuner och Lands-
ting. 

 
16 § Frågor av principiell eller större vikt ska föredras i rådet innan 
myndighetschefen fattar beslut. 

Tillämpligheten av vissa förordningar 

17 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). 
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Rätt att meddela föreskrifter 

18 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten 
av författningar om den offentliga förvaltningens digitalisering. 

Rätt att få upplysningar 

19 § Myndigheten har rätt att från andra offentliga myndigheter få 
den information som myndigheten behöver för sin verksamhet.  
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 då förordningen 
(2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden upphör 
att gälla. 
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1.4 Förslag till  
förordning om infrastruktur för säkra 
elektroniska försändelser 

Härigenom föreskrivs följande. 

Infrastruktur 

1 § En infrastruktur för säkra elektroniska försändelser till enskilda 
och företag ska tillhandahållas av Skatteverket. 

Mottagare av elektroniska försändelser 

2 § Enskilda och företag, som via en brevlådeoperatör begärt att få 
försändelser elektroniskt ska registreras som mottagare i infra-
strukturen. Registrerade mottagare har rätt att få försändelser från 
statliga myndigheter via infrastrukturen om det inte finns särskilda 
skäl för undantag. 

Avsändare 

3 § Alla statliga myndigheter ska som avsändare teckna avtal med 
Skatteverket och skicka elektroniska försändelser i infrastrukturen, 
om inte regeringen beslutar annat. Kommunala myndigheter får, 
som avsändare, teckna avtal med Skatteverket och skicka elektro-
niska försändelser i infrastrukturen.  

 
4 § Alla statliga myndigheter ska på sina webbplatser informera 
enskilda och företag om rätten att få försändelser elektroniskt. 

Tillhandahållare av elektroniska brevlådor 

5 § Till infrastrukturen ska anslutas privata tillhandahållare av elek-
troniska brevlådor för elektroniska försändelser till enskilda och 
företag som Skatteverket godkänt i enlighet med gällande villkor och 
avtal.  
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6 § Till infrastrukturen ska Skatteverket, i enlighet med gällande 
villkor, tillhandahålla en elektronisk brevlåda för säkra elektroniska 
försändelser från statliga och kommunala myndigheter till enskilda 
och företag. 

Förmedlingsadressregister 

7 § Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infra-
strukturen som mottagare. 

De uppgifter som får behandlas i förmedlingsadressregistret är 
person-, samordnings- eller organisationsnummer samt uppgifter om 
vilka avsändare mottagaren inte har godkänt. 

 
8 § Personuppgifterna i förmedlingsadressregistret får behandlas 
dels för att föra en aktuell förteckning över enskilda som begärt att 
få ta del av försändelser från anslutna avsändare på elektronisk väg, 
dels för att expediera försändelser från anslutna avsändare på elek-
tronisk väg. 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 

9 § Personuppgifter får behandlas i infrastrukturen för att de elek-
troniska försändelserna ska nå den mottagare som avses och kunna 
göras tillgängliga i mottagarens brevlåda. 

Personuppgiftsansvar i infrastrukturen 

10 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av per-
sonuppgifter i förmedlingsadressregistret och för att expediera för-
sändelser. 

 
11 § Avsändaren av försändelsen är personuppgiftsansvarig för be-
handlingen av personuppgifter i den avsända försändelsen till dess 
försändelsen har gjorts tillgänglig för mottagaren i mottagarens brev-
låda. 
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Avsändaren är även personuppgiftsansvarig för behandling av de 
personuppgifter som fordras för att en försändelse ska kunna göras 
tillgänglig i mottagarens brevlåda. Brevlådeoperatören är person-
uppgiftsbiträde åt de avsändande myndigheterna vid dessa behand-
lingar av personuppgifter. 

 
12 § Om brevlådeinnehavaren är en juridisk person eller en fysisk 
person vars personuppgifter i brevlådan behandlas som ett led i 
verksamhet som inte är av rent privat natur är brevlådeinnehavaren 
personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i brev-
lådan och brevlådeoperatören är personuppgiftsbiträde. 

Bemyndigande 

13 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som be-
hövs för verkställigheten av denna förordning. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018, då 5 § förord-
ningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informa-
tionsutbyte upphör att gälla. 
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1.5 Förslag till  
förordning om ändring i förordningen (2003:770) 
om statliga myndigheters elektroniska 
informationsutbyte 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2003:770) om 
statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte 

dels att 5 § ska upphöra att gälla, 
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 §, med 

följande lydelse. 
 

6 § Myndigheter ska erbjuda elektronisk kommunikation i sin kon-
takt med enskilda. Myndigheterna ska rapportera till regeringen om 
de åtgärder de vidtar för att säkerställa den elektroniska kommunika-
tionen. 

Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare föreskrifter 
som krävs för rapportering av åtgärder enligt första stycket. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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1.6 Förslag till  
förordning om ändring i förordningen (2007:951) 
med instruktion för Post- och telestyrelsen 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:951) med in-
struktion för Post- och telestyrelsen ska införas en ny paragraf, 8 a §, 
och närmast före 8 a § en ny rubrik med följande lydelse. 

Samverkan 

8 a § Post- och telestyrelsen ska samverka med Ekonomistyrnings-
verket i frågor om digitalisering av den offentliga förvaltningen, 
personlig integritet och informationssäkerhet. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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1.7 Förslag till  
förordning om ändring i förordningen (2007:975) 
med instruktion för Datainspektionen 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:975) med in-
struktion för Datainspektionen ska införas en ny paragraf, 4 a §, med 
följande lydelse. 

 
4 a § Datainspektionen ska samverka med Ekonomistyrningsverket 
i frågor om digitalisering av den offentliga förvaltningen, personlig 
integritet och informationssäkerhet. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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1.8 Förslag till  
förordning om ändring i förordningen (2008:1002) 
med instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2008:1002) med 
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska 
införas en ny paragraf, 11 c §, med följande lydelse. 

 
11 c § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samverka 
med Ekonomistyrningsverket i frågor om digitalisering av den offent-
liga förvaltningen, personlig integritet och informationssäkerhet. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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2 Utredningens uppdrag och arbete 

2.1 Uppdraget 

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 att 
tillkalla en särskild utredare för att analysera och lämna förslag till 
effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av natio-
nella digitala tjänster. I uppdraget ingår att, med utgångspunkt i de 
nationella digitala tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legi-
timation, analysera och lämna förslag till utformning av organisering 
och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna, åtgärder 
och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella 
digitala tjänsterna, och samverkan mellan offentlig och privat sektor 
i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna.  

Utredaren ska även analysera och lämna förslag om vissa speci-
fika frågor som rör Svensk e-legitimation och Mina meddelanden, 
samt återstående frågor om den nationella tillämpningen av EU-för-
ordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 
elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förord-
ningen) m.m.  

I uppdraget ingår att, i ett delbetänkande senast den 15 mars 
2017, redovisa hur privata utförare av offentligfinansierad verksam-
het ska kunna ansluta som avsändare inom Mina meddelanden, hur 
en övergång för privatpersoner och företag till digital myndighets-
post kan genomföras i praktiken och förslag till utformning av en 
ersättningsmodell för de brevlådeoperatörer som tillhandahåller 
brevlådor inom ramen för Mina meddelanden. 

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 24 novem-
ber 2016 att utvidga uppdraget. I tilläggsdirektivet fick utredaren i 
uppdrag att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn 
kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighets-
strukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet. Enligt 
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uppdraget ska utredaren med utgångspunkt i analysen lämna förslag 
till nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder som krävs 
för att en myndighet så snart som möjligt ska kunna ges denna upp-
gift. Utredaren fick dessutom i uppdrag att lämna förslag till en re-
glering som innebär en skyldighet för lämpliga statliga och kommu-
nala myndigheter att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden. Den 
del av uppdraget som avser att samla ansvaret för digitaliseringen i 
den offentliga sektorn ska redovisas senast den 15 mars 2017. 

Samtidigt förlängdes utredningstiden med två månader vilket 
innebär att uppdraget, med undantag för de deluppdrag som ska 
redovisas senast den 15 mars 2017, i stället för som tidigare den 
31 oktober 2017 nu ska slutredovisas senast den 31 december 2017. 

För att kunna behandla frågor om ett samlat ansvar måste utred-
ningen först beskriva den kontext i vilket detta uppdrag ska utövas, 
vilket leder in på frågor om vilka operativa mål som ska gälla och 
hur regeringen ska styra myndigheterna. Delbetänkandet har därför 
en väsentligt bredare ansats än vad tilläggsdirektivet förutsätter och 
tar upp även sådant som utredningen avser att återkomma till i slut-
betänkandet. Det betyder att en del frågor här behandlas på ett 
skissartat och inte helt fullständigt sätt, vilket läsaren av detta be-
tänkande bör vara medveten om.  

2.2 Utredningsarbetet 

Utredningen har genomfört två möten med expertgruppen. Utred-
ningen har vidare samrått och diskuterat utredningsfrågorna med ett 
stort antal myndigheter och organisationer däribland E-legitimations-
nämnden, Skatteverket, Datainspektionen, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Naturvårdsverket, Lantmäteriet, SUNET, Statens servicecenter, 
Statskontoret, Tillväxtverket, Domstolsverket, Pensionsmyndig-
heten, Kammarkollegiet, eHälsomyndigheten, Ekonomistyrnings-
verket och Sveriges Kommuner och Landsting. Utredningen har del-
tagit vid två möten med eSams styrgrupp och ett möte med eSams 
arbetsgrupp.  

Vidare har utredningen deltagit vid Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL:s) beredning för digitalisering och två möten med 
SKL:s strategiska ledningsgrupp för Center för eSamhället. Utred-
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ningen har även samrått med Integritetskommittén och Utredningen 
om rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning. 

Utredningen har genomfört två workshops, en om Mina med-
delanden och en om informationssäkerhet och integritetsskydd. I de-
cember 2016 genomförde Markör Marknad och Kommunikation AB, 
på uppdrag av utredningen, telefonintervjuer med 1 000 personer i 
åldrarna 18–84 år, samt 400 företag. Syftet med undersökningen var 
att få en bild av hur enskilda och företag ser på att ta emot digital 
myndighetspost och beakta undersökningens resultat i utformandet 
av utredningens förslag. 

Utredningen har även ställt skriftliga frågor och genomfört tele-
fonintervjuer med samtliga 17 myndigheter som är anslutna till och 
skickar post genom Mina meddelanden. Detta för att få en bild av 
myndigheternas kostnader för att ansluta till och använda tjänsten. 
Intervjuerna, som genomfördes i januari 2017, har även varit ett 
tillfälle för myndigheterna att lyfta andra frågor av betydelse för ut-
redningsarbetet.  

För att lära mer om hur våra grannländer har utvecklat och ge-
nomfört den digitala utvecklingen av den offentliga förvaltningen 
har utredningen varit på studiebesök hos digitaliseringsmyndig-
heterna i våra grannländer närmare bestämt Digitaliseringsstyrelsen 
i Danmark, Statskontoret i Finland och Direktoratet for forvaltning 
og IKT i Norge.  

2.2.1 Utredningens utgångspunkter och inriktning 

Utredningens uppdrag och avgränsning är att lämna förslag till  
effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande för-
valtning, inte att lämna förslag till nya eller fler digitala tjänster. 
Utredningen har en förvaltningspolitisk utgångspunkt vilket inne-
bär att det är enskilda (medborgare) och företag står i fokus för den 
digitala förvaltningsutvecklingen samtidigt som förvaltningen ska 
effektivisera och hushålla väl med skattebetalarnas pengar.  

Utredningen instämmer i det perspektiv som lyftes av E-delega-
tionen och som betonade e-förvaltningens betydelse för samhällets 
samlade utvecklingsförmåga och innovationskraft. Med detta per-
spektiv blir digitaliseringen av förvaltningen inte en intern ange-
lägenhet utan en vital del av arbetet med att utveckla den nationella 
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digitala infrastrukturen. Digitalisering har därför inte bara som syfte 
att underlätta för enskilda (medborgare) och företag. Den syftar 
också till att främja konkurrenskraften.  

Med detta breda perspektiv finns det också skäl att uppmärk-
samma de risker som följer av en alltmer utvecklad användning och 
spridning av individrelaterad information. Utredningen har därför 
valt att integrera frågor om informationssäkerhet, integritetsskydd 
och personuppgiftsansvar i utvecklingen och genomförandet av den 
digitala förvaltningen. Dessa frågor har därför kommit att ta en 
större plats i utredningsarbetet än direktivet gett uttryck för och ut-
redningen lämnar även flera förslag som rör frågor om informations-
säkerhet. 

2.3 Betänkandets disposition 

Utredningen behandlar delbetänkandets två huvudfrågor i avsnit-
ten 3–6. Till betänkandet bifogar utredningen också tre bilagor med 
närmare beskrivningar och exempel inom ramen för uppdraget om 
Mina meddelanden.  

2.4 Några begrepp 

I betänkandet använder utredningen i avsnittet om Mina meddelan-
den omväxlande begreppen digital myndighetspost, digital post, 
elektronisk post och elektroniska försändelser. Utredningen använ-
der begreppen som synonymer. Detta beror främst på att det i texter 
som här återges, förutom digital förvaltning och digital post även 
talas om e-förvaltningen, dvs. elektronisk förvaltning och att detta 
begrepp även förekommer i författningstext.  

Det finns anledning att resonera något om vad själva begreppet 
digitalisering betyder.  

Enligt Digitaliseringskommissionen innebär begreppet digitali-
sering att digital kommunikation och interaktion mellan människor, 
verksamheter och saker blir självklara. Allt större delar av tillvaron 
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är digitaliserad samtidigt som vi i allt mindre grad kan skilja ut det 
digitala från det icke-digitala.1 

I delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst – en ljus-
nande framtid kan bli vår2 säger Digitaliseringskommissionen att 
begreppet digitalisering i dag vanligen delas in i två olika betydelser 
– informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering.  

Med informationsdigitalisering avses den process där analog in-
formation transformeras till digital information. Det innebär att in-
formationen blir strukturerbar, sökbar och tillgänglig genom digi-
tala kanaler och verktyg.3 

Samhällelig digitalisering är den förändring av verksamheten, tek-
nikanvändningen och de affärsmässiga förutsättningarna som upp-
kommer genom de nya möjligheter som tekniken ger, som ofta kan 
ha en disruptiv och oväntad effekt. Det är en förändring som är snabb 
och ofrånkomlig och som kan få till följd att branscher förändras i 
grunden, nya områden uppkommer och förändringsobenägna verk-
samheter marginaliseras eller slås ut.4 

Även begreppet digital kompetens är ett viktigt begrepp i detta 
sammanhang. Digital kompetens innefattar säker och kritisk använd-
ning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och 
för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 
IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, be-
döma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 
kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet.5 

Digital kompetens är också, enligt Digitaliseringskommissionen, 
i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och 
tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen 
och dess påverkan på ens liv. 
  

                                                                                                                                                               
1 SOU 2015:28, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, delbetänkande av Digitaliserings-
kommissionen. 
2 SOU 2014:13, En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, del-
betänkande av Digitaliseringskommissionen. 
3 SOU 2015:28, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, delbetänkande av Digitaliserings-
kommissionen. 
4 SOU 2014:13, En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, del-
betänkande av Digitaliseringskommissionen. 
5 EUR-Lex. SOU 2015:28, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, delbetänkande av 
Digitaliseringskommissionen.  
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Digital kompetens innefattar: 

 kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och 
producera digitalt 

 färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 

 förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i 
samhället med dess möjligheter och risker 

 motivation att delta i utvecklingen.6 

Nationella digitala tjänster är, enligt definitionen i utredningens 
direktiv7, sådana gemensamma digitala lösningar som är av infra-
strukturkaraktär och som är en avgörande förutsättning för offent-
lig e-tjänstutveckling i sin helhet. De nationella digitala tjänsterna 
ska kunna användas inom hela den offentliga sektorn och syftar till 
att underlätta elektronisk hantering av ärenden och kontakter med 
enskilda. De nationella digitala tjänsterna ska utvecklas utifrån med-
borgarnas behov, vilket förutsätter en bred och omfattande samver-
kan mellan statliga myndigheter, mellan kommunala myndigheter, 
mellan stat och kommun samt mellan den offentliga och den privata 
sektorn. 

Gemensamma digitala lösningar kan vara lösningar som används 
av hela den offentliga sektorn, sektorsspecifika lösningar och lös-
ningar som utvecklas i samverkan mellan ett fåtal myndigheter. Till-
sammans utgör dessa komponenter i den nationella digitala infra-
strukturen.8 

2.5 Några författningar som styr  
den digitala förvaltningen 

I betänkandet pekar utredningen genomgående på att det finns ett 
behov av att regeringen skärper sin styrning av den digitala förvalt-
ningsutvecklingen. Riksdagen och regeringen har dock beslutat om 

                                                                                                                                                               
6 Digitaliseringskommissionen. SOU 2015:28, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, 
delbetänkande av Digitaliseringskommissionen. 
7 Dir. 2016:39.  
8 Närmare bestämt den mjuka digitala infrastrukturen, till skillnad från den hårda, dvs. fiber-
kabel, sändarnät m.m.  
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några lagar och förordningar som direkt reglerar den digitala för-
valtningen. Här nedan redovisar utredningen några exempel.  

2.5.1 Förvaltningslagen 

Förvaltningslagens9 krav på de offentliga myndigheternas kontakter 
med enskilda skärptes den 1 juli 2003. Skärpningen innebär att 
myndigheterna ska se till att det är möjligt för enskilda att kontakta 
dem med hjälp av telefax och e-post och att myndigheternas svar 
kan lämnas på samma sätt. Regeringen menade att det alltid ska vara 
möjligt för en enskild att kontakta en myndighet med hjälp av e-
post i stället för att t.ex. använda telefon eller brev. Ändringen avsåg 
i första hand serviceskyldigheten i så kallad faktisk förvaltnings-
verksamhet, t.ex. rådgivning eller tillhandahållande av allmän infor-
mation. Handläggning av ärenden berörs inte av detta. 

2.5.2 Lagen om vidareutnyttjande av handlingar  
från den offentliga förvaltningen 

Syftet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den  
offentliga förvaltningen10 är att främja utvecklingen av en informa-
tionsmarknad genom att underlätta för enskilda att använda hand-
lingar som tillhandahålls av statliga och kommunala myndigheter.  

Lagen ska förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor 
för vidareutnyttjande av handlingar som begränsar konkurrensen. 
Med vidareutnyttjande menas, i lagens mening, användning av hand-
lingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket 
handlingarna behandlas av en myndighet.  

En myndighet ska informera om avgifter, inklusive beräknings-
grund, och andra villkor för vidareutnyttjandet. En myndighet ska 
publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen 
kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhör-
ande information. Denna information ska kunna lämnas elektro-
niskt och utan avgift. 
                                                                                                                                                               
9 Förvaltningslagen (1986:223). 
10 Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av 
den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. 
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2.5.3 Rättsinformationsförordningen 

För att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och enskildas till-
gång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form ska det, 
enligt rättsinformationsförordningen11, finnas ett offentligt rätts-
informationssystem.12 Domstolsverket är samordningsmyndighet13 
för rättsinformationssystemet och ska som sådan: 

– samordna frågor om standardisering i rättsinformationssystemet, 

– ansvara för sammanlänkning av de deltagande databaserna, 

– sköta praktisk samordning och gemensamma driftsfrågor, 

– träffa avtal med dem som vill delta i systemet,  

– avgöra om den obligatoriska informationen uppfyller kraven enligt 
denna förordning och ge anvisningar om kraven inte är uppfyllda, 

– ge råd till de deltagande offentliga organen, och 

– bevaka gemensamma säkerhetsfrågor. 

Samordningsmyndigheten får, när det gäller obligatorisk information 
i rättsinformationssystemet, besluta att en informationsansvarig 
myndighet ska använda viss standard för märkning, strukturering 
och sökning av informationen. 

2.5.4 Förordningen om statliga myndigheters  
elektroniska informationsutbyte 

Förordningen om statliga myndigheters elektroniska informations-
utbyte14 gäller för alla myndigheter under regeringen. Av förord-
ningen framgår att en myndighet i sin verksamhet ska främja utveck-

                                                                                                                                                               
11 Rättsinformationsförordningen (1999:175).  
12 Rättsinformationssystemet innehåller en mängd olika typer av dokument. För närmare in-
formation om vilken information som systemet innehåller se rättsinformationsförordningen 
(1999:175).  
13 Domstolsverket har haft uppgiften att vara samordningsmyndighet för rättsinformations-
systemet sedan 1 januari 2009. Dessförinnan hade Regeringskansliet uppgiften fram till den 
1 januari 2003 då uppgiften överfördes till Statskontoret. När Verva inrättades den 1 januari 
2006 överfördes uppgiften till Verva för att när Verva upphörde slutligen föras över till 
Domstolsverket. 
14 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsytbyte. 
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lingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte 
inom den offentliga förvaltningen. 

I förordningen ges även Ekonomistyrningsverket och Skatte-
verket särskilda uppgifter. 

Enligt förordningen ska statliga myndigheter med fler än 50 an-
ställda, med vissa undantag, hantera sina utgående beställningar av 
varor och tjänster elektroniskt.15  

Ekonomistyrningsverket får, med beaktande av nationell och in-
ternationell standard, meddela föreskrifter om sådan hantering av 
beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara 
gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med 
beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Enligt 
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter framgår bland annat att myn-
digheter ska effektivisera sina beställnings-, leverans- och faktura-
hanteringsprocesser genom att använda it-system som stödjer detta 
arbetsflöde. Myndigheter ska tillhandahålla en leverantörsportal för 
de leverantörer som inte själva har möjlighet till elektroniskt in-
formationsutbyte avseende produktkatalog, order och faktura.  

Enligt förordningen ska Skatteverket tillhandahålla en myndig-
hetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från 
myndigheter till enskilda – Mina meddelanden.  

2.5.5 Förordningen om myndigheters bokföring 

Förordningen om myndigheters bokföring,16 som gäller för myn-
digheter som lyder omedelbart under regeringen, reglerar även 
myndigheternas hantering av fakturor. Av förordningen framgår 
att en myndighet ska hantera inkommande och utgående fakturor 
elektroniskt. Om det finns särskilda skäl får Ekonomistyrnings-
verket besluta om undantag från kravet. 

                                                                                                                                                               
15 Kravet gäller dock inte för beställningar som görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, För-
svarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Säkerhets-
polisen, eller är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl eller säkerhetsskyddsskäl. 
16 Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 
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3 Från datapolitik till digital 
förvaltning 

Enligt regeringens tilläggsdirektiv1 ska utredningen, inom ramen för 
den befintliga myndighetsstrukturen, lämna förslag till en aktör 
med ett samlat ansvar för digitalisering inom den offentliga sektorn.  

3.1 Regeringens mål och styrning av  
den digitala förvaltningen – en tillbakablick  

För att få en bakgrund till utredningens förslag om hur digitaliser-
ingen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret 
till en myndighet gör utredningen här en tillbakablick i regeringens 
ambitioner för det som tidigare benämndes e-förvaltningen.  

Under 1980-talet skapade regeringen, vid flera tillfällen, ett gene-
rellt rationaliseringstryck på myndigheterna genom att minska deras 
förvaltningsbudgetar med ett visst antal procent. Neddragningarna 
var en konsekvens av debatten om den stora staten och det höga 
skattetrycket. Därigenom hamnade bland annat it i fokus som ett 
medel för att öka myndigheternas produktivitet och effektivitet. 
Samtidigt lade regeringen, med skrivelsen om den offentliga sek-
torns förnyelse våren 1985, grunden för en ny syn på den offentliga 
förvaltningens roll och uppgifter som fortfarande präglar förvalt-
ningspolitiken. Den offentliga förvaltningen skulle rationalisera och 
effektivisera sin verksamhet och i sin verksamhet sätta medborgarna 
och företagen i centrum. 

  

                                                                                                                                                               
1 Dir. 2016:97. 
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Medborgarnas välfärd är målet för all offentlig verksamhet. Myndig-
heterna är till för medborgarna. /---/ Vilja att stå till tjänst måste genom-
syra hela den offentliga sektorn. Alla som arbetar där måste se till att 
medborgarnas behov och önskemål ställs i centrum för arbetet.2 

I den datapolitiska proposition som regeringen vid samma tid läm-
nade till riksdagen förutsågs att den nya informationstekniken 
skulle få stor påverkan inom arbetslivet, utbildningen och många 
andra områden. Inom den statliga förvaltningen förväntades främst 
effektiviseringsvinster, men även att förenkla för medborgarna att 
kunna ta del av information genom offentliga databaser.3 

När internet introducerades under 1990-talet inleddes en ny fas 
i statsförvaltningens it-utveckling. Många myndigheter hade en hög 
teknikmognad och e-tjänster blev ett sätt att förverkliga tanken att 
sätta medborgarnas behov i centrum, men även ett sätt att effekti-
visera informationsutbytet mellan myndigheterna. Det var i stort 
sett politisk enighet om ambitionerna för it-utvecklingen, även om 
rubriceringen varierat mellan åren. Det har talats om datapolitik, 
24-timmarsmyndigheten, e-förvaltning och digitalisering. Ambitio-
ner att med hjälp av it nå en effektivare och samtidigt mer med-
borgarorienterad förvaltning manifesterades i en rad olika åtgärder.  

Riksdagen har vid åtskilliga tillfällen fått ta ställning till propo-
sitioner och skrivelser om it:s betydelse för samhällets utveckling 
inom många olika områden. Regeringen har lämnat lagförslag, för-
slag till mål, strategier och ett antal andra åtgärder, lägesrapporter 
om den digitala utvecklingen och lyft fram statens och den offent-
liga förvaltningens ansvar och uppgifter i denna utveckling, m.m.  

Samtidigt har myndighetsansvaret för it-frågorna skiftat betydligt 
under åren. De organisatoriska lösningarna har varit tillfälliga och 
kortsiktiga. Regeringen har dessutom tillsatt arbetsgrupper, som har 
utrett olika frågor om e-förvaltning och tillsatt olika så kallade råd 
för att utveckla e-förvaltningen i samverkan med aktörerna i den 
offentliga sektorn och med näringslivet. Regeringen har tillsatt ut-
redningar i kommittéväsendet för att utreda och lämna förslag om 
olika frågor som har med it att göra inom olika samhällsområden och 
om förvaltningens digitala utveckling och organisering. Regeringen 
har tillsatt utredningar i kommittéväsendet med operativa uppgifter 
                                                                                                                                                               
2 Skr. 1984/85:202, Regeringens skrivelse om den offentliga sektorns förnyelse, s. 25. 
3 Prop. 1984/85:220, Regeringens proposition om datapolitik. 
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att utveckla e-förvaltningen. Det har sedan 1970-talet mer eller 
mindre ständigt funnits en kommitté med uppgift att på ett brett 
sätt behandla it-frågor.4 Perioden 1994–2003 fanns det succesivt tre 
olika kommittéer med beteckningen it-kommission som hade snar-
lika uppdrag. Åren 1995–1997 fanns även en kommitté kallad Ung-
domens it-råd.5 

Regeringen har gett befintliga myndigheter uppgifter som har 
med det offentliga åtagandet för förvaltningens och samhällets digi-
talisering att göra samt inrättat och lagt ner flera myndigheter med 
uppgifter att utveckla och stödja förvaltningens användning av it. 
Regeringen har även gett befintliga statliga myndigheter inom olika 
politikområden och sektorer uppdrag om e-förvaltning och förvalt-
ningens digitalisering i regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut.  

Här nedan gör utredningen några nedslag i regeringens ambit-
ioner för utvecklingen och digitaliseringen av den offentliga för-
valtningen och det organiserade stödet av denna utveckling. 

3.1.1 1996 års it-proposition 

I 1996 års it-proposition Åtgärder för att bredda och utveckla an-
vändningen av informationsteknik6 anförde regeringen att de senaste 
årens utveckling på it-området hade skapat nya förutsättningar för 
myndigheternas it-användning. Den ökade tonvikt som lagts vid 
användningen av it för kommunikation och samverkan inom förvalt-
ningen och mellan förvaltningen å ena sidan och näringslivet och 
medborgarna å den andra hade fört med sig att it-frågorna inte längre 
bara var en angelägenhet för den enskilda myndigheten. Regeringen 
anförde vidare att 

En fungerande samverkan inom förvaltningen respektive mellan för-
valtningen, företag och medborgare förutsätter en öppen elektronisk 
infrastruktur för den offentliga förvaltningens informationsförsörj-
ning som bl.a. innefattar gemensamma regelverk och en samsyn i tek-
niska och organisatoriska frågor. En sådan infrastruktur utgör också 
en viktig grund för samhällets informationsförsörjning och underlättar 
informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen och mellan för-
valtning, företag och medborgare. Företagen och medborgarna har rätt 
att ställa krav på enkla och likartade rutiner för sitt elektroniska infor-

                                                                                                                                                               
4 http://regina.kb.se/sou/ 
5 Dir. 1998:38. 
6 Prop. 1995/96:125, avsnitt 5.4.3.  
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mationsutbyte med förvaltningen, oavsett om det sker med en statlig 
myndighet, en kommun eller ett landsting. En framsynt användning av 
IT i offentlig förvaltning kan också stimulera användningen av IT i 
samhället som helhet.7 

Regeringen framhöll att den hade ett övergripande ansvar för it-
användningen i den statliga förvaltningen och att en väl fungerande 
offentlig sektor i hög grad bygger på en god samverkan och om-
fattande informationsutbyte mellan staten, kommunerna och lands-
tingen. Regeringen menade att det därför var nödvändigt att ha en 
samlad syn på it-användningen i den offentliga förvaltningen. 

Enligt propositionen var regeringens övergripande mål för den 
offentliga förvaltningens it-användning att: 

– den offentliga förvaltningen borde vara ett föredöme som it-
användare, 

– den offentliga förvaltningen skulle utnyttja it för att effektivisera 
verksamheten och ge en god service till företag och medborgare,  

– den offentliga förvaltningens it-användning borde bidra till en 
öppen och säker infrastruktur för samhällets informations- och 
kunskapsförsörjning, 

– it skulle användas för att utveckla kontakterna och samspelet mel-
lan allmänheten, företagen och den offentliga förvaltningen, 

– it:s möjligheter att främja allmänhetens insyn i förvaltningen skulle 
tas tillvara,  

– höga krav på informationssystemens säkerhet och kvalitet skulle 
beaktas och den personliga integriteten skulle värnas, 

– alla offentliga organ borde utnyttja it:s möjligheter vilket innebar 
att kunna ta emot och besvara elektronisk post och ha möjlig-
heter att söka i informationsdatabaser. Därmed främjades elek-
tronisk ärendehantering, 

– it skulle användas för ett bättre utnyttjande av de informations-
resurser som finns i den offentliga förvaltningen, 

– offentlig information skulle göras tillgänglig också elektroniskt. 

I propositionen lade regeringen fast ett åtgärdsprogram för att för-
nya den offentliga förvaltningen med stöd av it. 
                                                                                                                                                               
7 Prop. 1995/96:125, avsnitt 5.4.3. 
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3.1.2 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst  

I den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i med-
borgarnas tjänst8 lade regeringen i mars 1998 fast riktlinjerna för det 
fortsatta arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen. Reger-
ingen preciserade de tidigare målformuleringarna när det gäller infor-
mationstekniken och lyfte fram att den tekniska infrastrukturen för 
statsförvaltningens kommunikation med medborgarna och företag, 
borde bygga på internet. Inom ramen för internet borde myndig-
heterna utveckla tjänster som förenklar kontakterna med och sam-
spelet mellan medborgarna, företagen och den offentliga förvalt-
ningen. 

3.1.3 Ett informationssamhälle för alla 

Regeringen föreslog i mars 2000 i propositionen Ett informations-
samhälle för alla9 att det it-politiska målet skulle vara att Sverige 
som första land skulle bli ett informationssamhälle för alla. Reger-
ingen framhöll att för att främja målet för it-politiken skulle det 
krävas målmedvetna insatser inom varje politikområde. Statens an-
svar var att se till att förutsättningarna för utvecklingen är goda och 
att de hinder som försvårar förverkligandet av detta mål skulle av-
lägsnas. Regeringen bedömde vidare att den statliga förvaltningen 
borde vara ett föredöme som aktiv användare av informationstek-
nik i den egna verksamheten och i samverkan med företagen och 
medborgarna. 

Arbetet med att utveckla myndigheternas it-användning skulle 
därför fortsätta i enlighet med riktlinjerna i propositionen Statlig 
förvaltning i medborgarnas tjänst.10 

Det betydde att utvecklingen av s.k. 24-timmarsmyndigheter 
som skulle vara elektroniskt tillgängliga för att hämta information 
och för ärendehantering borde stimuleras. Myndigheternas service 
och information skulle finnas på webben på tider och platser som 
passar individen. För att öka tilliten hos dem som ska utnyttja den 
nya tekniken borde hög säkerhet garanteras i den elektroniska 

                                                                                                                                                               
8 Prop. 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 
9 Prop. 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla. 
10 Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 
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kommunikationen mellan myndigheterna, företagen och medbor-
garna. Enligt regeringen var det angeläget att snabbt få till stånd 
gemensamma säkerhetslösningar för statsförvaltningen. Lösningar 
som innefattade system för hantering av elektroniska signaturer. 
Regeringen hade därför gett Riksskatteverket ett uppdrag att i sam-
verkan med Riksförsäkringsverket, Patent- och registreringsverket 
samt Statskontoret, utveckla användningen av certifikat och elek-
troniska signaturer.11 

3.1.4 Regeringen i budgetpropositionen för 2007 

I budgetpropositionen för 200712 framhöll regeringen sin avsikt att 
stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen 
genom att: 

 säkerställa att förvaltningen utvecklar gemensamma principer för 
hur statlig registerinformation enklare ska kunna utbytas, 

 se till att myndigheterna använder enhetliga format för övrig in-
formationsöverföring och kommunikation när det krävs, 

 se till att statsförvaltningen i samverkan med kommunerna och 
landstingen utvecklar och tillämpar förvaltningsgemensamma 
metoder för säker elektronisk kommunikation och dokument-
hantering, 

 identifiera angelägna pilotprojekt som ska samfinansieras, samt 
utveckla former för en sådan finansiering och fördela samord-
ningsansvaret för dessa projekt, samt 

 stärka uppföljningen och granskningen av myndigheternas it-
baserade utvecklingsarbete. 

I mars 2007 tillsatte regeringen en statssekreterargrupp för att 
stärka samordningen i Regeringskansliet av frågor av strategisk be-
tydelse för utvecklingen av den elektroniska förvaltningen. Målsätt-
ningen var att förenkla företagens och de enskildas kommunikation 
med myndigheterna, höja kvaliteten på myndigheternas beslut samt 
effektivisera användningen av skattemedlen. 
                                                                                                                                                               
11 Prop. 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla. 
12 Prop. 2006/07:1. 
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3.1.5 It-standardiseringsutredningen 2007 

It-standardiseringsutredningen överlämnade i juni 2007 sitt betänk-
ande Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av 
offentlig it-standardisering.13 Utredningen föreslog bland annat att en 
kanslifunktion skulle inrättas för att utveckla, samordna, förankra, 
publicera och underhålla förvaltningsgemensamma kravspecifika-
tioner. Kanslifunktionen skulle också ge metod- och expertstöd i it-
standardiseringsfrågor inom den offentliga förvaltningen. Utred-
ningen föreslog vidare att ett it-standardiseringsråd skulle inrättas 
för att bistå regeringen när svenska ståndpunkter i internationella it-
standardiseringsfrågor togs fram. 

Utredningen pekade på behovet av att använda format och till-
lämpningar i gemensamma strukturer samt av att tydliggöra ansva-
ret inom myndigheterna när det gäller informationsutbyte med 
andra myndigheter. Utredningen lyfte också fram behovet av ökad 
teknisk samverkansförmåga. Andra områden som behandlades av 
utredningen var användningen av öppna standarder i upphandling, 
öppna programvaror och samordning av it-upphandling. 

3.1.6 Regeringens handlingsplan för e-förvaltningen 2008 

År 2008 fastställde regeringen en handlingsplan för e-förvaltningen 
som skulle ligga till grund för den fortsatta hanteringen och sam-
ordningen av e-förvaltningen.14 

E-förvaltning definierades i handlingsplanen som en del av verk-
samhetsutvecklingen i den offentliga förvaltningen. Den handlade 
inte bara om att dra nytta av informations- och kommunikations-
tekniken, utan även att se till att utvecklingen skulle leda till nöd-
vändiga organisatoriska förändringar och vidareutbildning av med-
arbetare. 

Målet för e-förvaltningsarbetet var, enligt regeringen, att det ska 
vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltning-
ens service.  

                                                                                                                                                               
13 SOU 2007:47, Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig it-
standardisering, betänkande av It-standardiseringsutredningen.  
14 Handlingsplan för e-förvaltning (dnr Fi2008/491), Dir. 2009:19. 
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För att nå detta mål måste möjligheterna till myndighetsöver-
gripande samverkan och integration förbättras. Den ökade samord-
ningen av e-förvaltningsarbetet som behövdes för att uppnå detta 
borde bedrivas inom vissa utpekade sektorer där regeringen skulle 
utse samverkansansvariga myndigheter. Av handlingsplanen fram-
gick också att kommunernas e-förvaltningsarbete är av stor bety-
delse för utvecklingen av e-förvaltningen i stort. Det var därför vik-
tigt att det statliga utvecklingsarbetet löpande skulle samordnas med 
Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

3.1.7 Offentlig förvaltning för demokrati,  
delaktighet och tillväxt 

I den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt15 bedömde regeringen i mars 2010 
att e-förvaltningsarbetet borde syfta till att åstadkomma lägre kost-
nader och största möjliga nytta för företagen och medborgarna, för-
valtningen och samhället som helhet. Öppenheten i offentliga be-
slutsprocesser och tillgängligheten till offentlig information borde 
öka och arbetet med e-förvaltningen borde styras och samordnas på 
ett tydligare sätt. Regeringen ville förbättra förutsättningarna för att 
nya och innovativa e-tjänster skulle kunna utvecklas av andra aktö-
rer än statliga myndigheter. 

Myndigheternas utveckling av e-tjänster till medborgarna och 
företagen borde därför fortsätta men i högre grad än förut baseras 
på samverkan med andra parter där det var relevant och gav mer-
värde. Utvecklingen borde, enligt regeringen, inom ramen för det 
statliga åtagandet drivas utifrån ett rationaliseringsbehov. E-tjäns-
terna skulle utformas utifrån konkreta behov hos användarna av 
tjänsterna, det vill säga medborgarna, företagen och medarbetarna. 
Detta för att säkerställa en hög grad av användning av tjänsterna.  

Regeringen återkom här till målet med e-förvaltningsarbetet enligt 
handlingsplanen för e-förvaltningen från 2008. En viktig utgångs-
punkt för regeringen var också att it och e-tjänster skulle användas 
för att förbättra tillgängligheten till förvaltningen för medborgarna 

                                                                                                                                                               
15 Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt. 
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och företagen, oberoende av till exempel bostadsort, verksamhetsort, 
ålder eller funktionsnedsättning. 

Regeringen bedömde vidare att samordningen av myndigheter-
nas utvecklingsarbete behövde stärkas ännu mer. Planeringen av 
centrala utvecklingsprojekt borde samordnas på sektorsnivå av sär-
skilt utpekade myndigheter. Myndigheternas förmåga att samverka 
elektroniskt med varandra och med externa aktörer borde öka. Re-
geringen bedömde att en förutsättning för den samordnade utveck-
lingen var att myndigheterna skulle kunna identifiera gemensamma 
satsningar, prioritera initiativ, identifiera behov av nödvändiga regel-
förändringar och fånga upp behov av nya riktlinjer och insatser.  

Ett samordningsuppdrag till vissa myndigheter skulle, enligt re-
geringen, kunna innefatta att driva på, stödja och samordna arbetet 
inom ett ansvarsområde, att fånga upp behov inom området och att 
underlätta erfarenhetsutbytet på området.  

Myndigheterna borde också få i uppdrag att ta initiativ till sam-
verkan och att verka för att myndigheter ingår överenskommelser 
om samverkan.  

En viktig aspekt av detta arbete var att myndigheterna, inom ramen 
för det statliga åtagandet, skulle verka för att utveckla tjänster som 
inte bara var till nytta för den egna myndigheten, utan som är en inve-
stering som hela förvaltningen eller tredje part kunde dra nytta av. I 
ett samordningsuppdrag borde även ingå att stimulera och koordinera 
utvecklingsprojekt i samverkan med andra parter än myndigheter till 
exempel kommuner, landsting, företag eller organisationer. 

3.1.8 Bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter och Med medborgaren i centrum  

Regeringen formulerade 2011 sin strategi för den övergripande it-
politiken It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige.16 Där 
framgick att målet för it-politiken var att Sverige ska vara bäst i värl-
den på att använda digitaliseringens möjligheter. Året därpå, 2012 
presenterade regeringen sin Strategi för en digitalt samverkande stats-
förvaltning17 som beskrev hur statsförvaltningen skulle arbeta med e-
förvaltning. Regeringens mål för statsförvaltningens digitalisering var:  
                                                                                                                                                               
16 Näringsdepartementet, oktober 2011, dnr. 2011/342/ITP. 
17 Näringsdepartementet 2012, N2012/6402/ITP.  
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1. Enklare vardag för medborgarna  
– Digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov.  
– Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda.  
– Det ska bli lättare att hitta rätt digital tjänst.  

2. Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet  
– Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data.  
– Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster.  
– Möjligheterna till insyn och delaktighet i verksamheten ska öka.  

3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten  
– Statsförvaltningens informationsutbyte ska bygga på gemen-

samma standarder.  
– Statsförvaltningens informationssäkerhet ska förbättras.  
– Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom en 

ökad digitalisering.  

3.1.9 Regeringen i budgetpropositionen för 2015 

I budgetpropositionen för 2015 sade regeringen att arbetet med att 
modernisera och effektivisera den offentliga sektorn för att ge bättre 
service åt medborgarna till en lägre kostnad är viktigt och att en ökad 
samordning och digital samverkan över myndighetsgränserna har en 
stor utvecklingspotential i den offentliga förvaltningen. Bristande 
samverkan mellan myndigheter skapade inte bara problem för en-
skilda medborgare och företag som kommer i kontakt med det  
offentliga. Den kunde även medföra onödiga kostnader för staten. 
Regeringen ville bland annat se en ökad samordning och utveckling 
av informationsutbytet mellan myndigheter. Enligt regeringen var 
det också centralt att utveckla samarbetet mellan Regeringskansliet 
och övriga myndigheter. Detta skulle leda till en förstärkning av den 
gemensamma e-förvaltningen i staten för att effektivisera myndig-
heternas verksamhet och förbättra service och tillgänglighet för 
medborgarna. 

Regeringen delade in insatserna för de närmaste åren i följande 
fem områden:  
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 bättre service till medborgare och företag till en lägre kostnad, 

 tydligare styrning vid införande av förvaltningsgemensamma lös-
ningar, 

 långsiktigt förvaltningsansvar för gemensamma digitala lösningar, 

 förstärkt uppföljning av myndigheternas it-användning, 

 förstärkt förmåga att styra, leda och samordna en digitalt sam-
verkande statsförvaltning. 

3.1.10 Regeringen i budgetpropositionen för 2016 

I budgetpropositionen för 2016 framhöll regeringen att digitala 
tjänster, så långt det är möjligt och där det är relevant, ska vara 
förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, 
organisationer och företag. Regeringen framhöll vidare att digitali-
sering är ett viktigt verktyg för effektivisering av den offentliga för-
valtningen.  

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och 
påverkar alla delar av samhället. Förutom en stärkt social välfärd har 
digitaliseringen bidragit till att driva tillväxten i Sverige.18 

3.1.11 Regeringen i budgetpropositionen för 2017 

I budgetpropositionen för 2017 lyfte regeringen fram riksdagens 
tillkännagivande till regeringen19 om att regeringen dels bör se till 
att de statliga myndigheterna på ett bättre sätt samverkar över myn-
dighetsgränserna med e-förvaltningsprojekt, dels säkerställer ett 
ökat fokus på att ta fram fler e-tjänster. Regeringen bedömde att det 
fanns ett behov av fortsatta insatser för att stärka digitaliseringen av 
det offentliga Sverige inom programmet Digitalt först. Regeringen 
anförde att: 

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och 
landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möj-
ligheter för att skapa en effektiv offentlig sektor, enklare vardag för 

                                                                                                                                                               
18 Prop. 2015/16:1, utg. omr. 22, s. 119. 
19 Bet. 2015/16:FiU25, rskr. 2015/16:208. 
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privatpersoner och företag, fler jobb och ökad välfärd. Det krävs både 
långsiktig verksamhetsutveckling med digitala lösningar och en alltmer 
innovativ och samverkande förvaltning som sätter användaren i cent-
rum. Offentlig sektor behöver bli bättre på att anpassa sig till sam-
hällsförändringar och till den allt snabbare digitala utvecklingen.  

Regeringen menar att det ska vara enkelt att digitalt komma i kontakt 
med det offentliga Sverige och att uppgifter, där det är möjligt och rele-
vant, bara ska behöva lämnas en gång. Offentlig sektor ska kunna ut-
byta information och samarbeta och öka sin effektivitet genom gemen-
samma lösningar samtidigt som den personliga integriteten värnas. 
Datadriven innovation ska främjas och näringslivets innovationskraft 
bör tas tillvara i större utsträckning.20  

För att stärka styrningen av horisontella processer över myndig-
hetsgränser övervägde regeringen att utse en aktör med samlat an-
svar för digitaliseringen av den offentliga sektorn.  

Regeringen betonade vidare att digital kompetens i ledningar för 
statliga myndigheter, kommuner och landsting var centralt för att 
kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.  

3.2 Regeringens organisering för stöd och  
utveckling av den digitala förvaltningen 

Fram till och med 2005 hade Statskontoret flera tunga uppgifter 
och roller inom ramen för digitaliseringen av förvaltningen. Där-
efter har regeringen organiserat stödet till utvecklingen av den digi-
tala förvaltningen inom den offentliga sektorn i flera olika myndig-
heter och kommittéer.  

3.2.1 Statskontoret 

Redan enligt den instruktion21 som trädde i kraft den 1 juli 1986 var 
Statskontoret central förvaltningsmyndighet för rationalisering, admi-
nistrativ utveckling och automatisk databehandling, ADB. Statskon-
toret skulle verka för att statlig verksamhet bedrevs med god hus-
hållning med tillgängliga resurser. Inom ramen för denna uppgift 

                                                                                                                                                               
20 Prop. 2016/17:1, utg. omr. 22, s. 116. 
21 Förordningen (1986:448) med instruktion för statskontoret. 
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skulle Statskontoret bland annat anskaffa utrustning för ADB och 
verka för samordning i frågor om ADB.  

Enligt regeringens nästa instruktion22 för Statskontoret som träd-
de i kraft den 1 oktober 1988 skulle Statskontoret särskilt verka för 
en effektiv användning av ADB genom att: 

– samordna anskaffning av ADB-utrustning, stödja myndigheter-
nas anskaffning och användning samt upphandla viss sådan ut-
rustning, 

– medverka till användningen av standarder inom ADB-området 

– i övrigt svara för allmänna frågor om användning av datateknik i 
statsförvaltningen. 

Den 1 juli 1992 fick Statskontoret återigen en ny instruktion.23 En-
ligt den skulle Statskontoret bl.a. se till att villkoren för den offent-
liga förvaltningens inköp och användning av utrustning och tjänster 
på informationsområdet var så bra som möjligt.  

Statskontoret skulle vidare vara samordningsmyndighet för rätts-
informationssystemet och skulle utföra uppgifter enligt rättsinfor-
mationsförordningen.24  

Statskontoret hade ansvaret för SverigeDirekt som var en offici-
ell ingång till information om den offentliga förvaltningen och dess 
tjänster på internet. I denna uppgift skulle Statskontoret samverka 
med andra myndigheter och erbjuda samverkan med landsting och 
kommuner.  

Statskontoret skulle också främja användningen av enhetliga  
kvalitetskrav för den elektroniska samhällsinformationen och verka 
för att utveckla tillgängligheten till den offentliga sektorns informa-
tion och tjänster på internet. 

Den 1 januari 2006 fick Statskontoret återigen en ny instruk-
tion25 där alla uppgifter inom ramen för e-förvaltningen hade tagits 
bort. 
                                                                                                                                                               
22 Förordningen (1988:959) med instruktion för statskontoret. 
23 Förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret. 
24 Rättsinformationsförordningen (1999:175). Det offentliga rättsinformationssystemet ska till-
försäkra den offentliga förvaltningen och enskilda tillgång till grundläggande rättsinformation i 
elektronisk form. Rättsinformationssystemet ska föras med hjälp av informationsteknik och 
finnas tillgängligt genom ett allmänt nätverk. Innehållet i systemet ska vara tillgängligt på ett 
enhetligt sätt. I dag är Domstolsverket samordningsmyndighet.  
25 Förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. 
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3.2.2 Nämnden för elektronisk förvaltning 

Den 1 januari 2004 upprättade regeringen Nämnden för elektronisk 
förvaltning. Vid utgången av 2005 lade regeringen ner nämndens 
verksamhet som fördes över till den nya myndigheten Verket för 
förvaltningsutveckling, Verva.  

Nämndens uppgift26 var att stödja utvecklingen av ett säkert och 
effektivt elektroniskt utbyte mellan myndigheter, samt mellan myn-
digheter och enskilda, genom att besluta om standarder eller liknande 
krav som skulle vara gemensamma för det elektroniska informations-
utbytet för myndigheterna under regeringen. Nämnden skulle vidare 
bistå med information och utarbeta riktlinjer, samt verka för att it-
marknaden tillhandahöll tjänster och produkter till stöd för elektro-
niskt informationsutbyte. 

Nämnden hade även uppgifter i förordningen om statliga myn-
digheters elektroniska informationsutbyte.27 Enligt denna förord-
ning fick nämnden meddela föreskrifter om standarder eller liknande 
krav som skulle vara gemensamma för elektroniskt informations-
utbyte för myndigheter under regeringen. Föreskrifterna skulle ut-
arbetas i samråd med Riksarkivet.  

Nämnden utfärdade såväl bindande föreskrifter som rekom-
mendationer i form av riktlinjer och vägledningar. Arbetet bedrevs 
i projektform genom att nämnden gav uppdrag till andra myndig-
heter att bedriva arbete på olika områden. Statskontoret ansvarade 
för nämndens kansli. 

3.2.3 Delegationen för utveckling av offentliga e-tjänster  

Regeringen beslutade i juni 2003 om direktiv till Delegationen för 
utveckling av offentliga e-tjänster.28 Delegationen – som ingick i 
kommittéväsendet – skulle arbeta åtgärdsinriktat, lämna lägesrap-
porteringar varje halvår och redovisa resultatet av sitt arbete senast 
den 1 november 2006. 

Delegationen skulle vara pådrivande i utvecklingen och använd-
ningen av elektroniska tjänster i den offentliga sektorn. Delegatio-

                                                                                                                                                               
26 Förordningen (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning. 
27 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
28 Dir. 2003:81. 
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nen skulle särskilt inrikta sitt arbete på sådana elektroniska tjänster 
som kunde skapa stor nytta för medborgarna och företagen samt 
effektivisera den offentliga sektorn. 

Målet för delegationens arbete var att förbättra och effektivisera 
offentlig verksamhet, att öka tillgängligheten till viktig samhälls-
service, att underlätta medborgarnas insyn och delaktighet i offent-
liga beslutsprocesser och att stimulera näringslivets konkurrenskraft.  

Enligt direktiven låg delegationens arbete i linje med it-politi-
kens inriktning och målet att Sverige – som första land – skulle bli 
ett informationssamhälle för alla. Delegationens arbete var även en 
viktig del i regeringens handlingsprogram för att minska den admi-
nistrativa bördan för företagen. 

Delegationen skulle vidare: 

– pröva nya vägar att öka samverkan mellan staten, kommuner och 
landsting samt mellan den offentliga sektorn och andra aktörer 
vid utveckling och tillhandahållandet av elektroniska tjänster,  

– ta initiativ till samverkansprojekt med näringslivet,  

– främja kunskapsöverföring mellan forskning och utveckling och 
framtagandet av praktiska och nyttoskapande elektroniska tjäns-
ter, bedöma behov av och former för särskilda stödinsatser för 
utvecklingen av elektroniska tjänster, 

– stimulera utnyttjandet av kombinerade servicekanaler såsom t.ex. 
avancerad telefonservice och servicekontor genom vilka medbor-
gare och företag kan erbjudas personlig hjälp med att utnyttja de 
elektroniska tjänsterna, samt  

– pröva vilka typer av elektroniska tjänster som kan vara lämpliga 
att leverera via nya kommunikationsplattformer såsom mobila 
elektroniska kommunikationssystem och interaktiv digital-TV. 
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3.2.4 Verket för förvaltningsutveckling – Verva 

I april 2005 lämnade utredningen om regeringens stabsstöd sitt 
betänkande Regeringens stabsmyndigheter.29 

Utredningen föreslog att Statskontorets uppgifter skulle renodlas. 
Statskontoret skulle inte längre lämna stöd i e-förvaltningsfrågor utan 
i stället vara regeringens och Regeringskansliets utrednings-, uppfölj-
nings- och utvärderingsmyndighet. Ekonomistyrningsverket skulle, 
enligt utredningens förslag, bland annat ta över ansvaret för den 
övergripande statliga inköpssamordningen och inköpssamordningen 
inom informations- och kommunikationsteknikområdet (IKT). Där-
utöver skulle en ny förvaltningspolitisk myndighet bildas. Myndig-
heten skulle bistå regeringen i arbetet med att realisera de förvalt-
ningspolitiska målen och skulle också vara delaktig och stödja reger-
ingen när det gällde att forma politiken för en fortsatt utveckling och 
förnyelse av statsförvaltningen, däribland ansvaret för utvecklingen av 
den elektroniska förvaltningen. 

Verket för förvaltningsutveckling, Verva inrättades den 1 januari 
2006. Verva tog över Statskontorets tidigare uppgifter inom ADB-
området, Nämnden för elektronisk förvaltnings uppgifter m.m.  

Verva skulle bl.a. 

– främja användningen av enhetliga kvalitetskrav och riktlinjer för 
användningen av informationsteknik och utveckla användbar-
heten av och tillgängligheten till elektronisk information och 
elektroniska tjänster. Verva skulle utföra dessa uppgifter genom 
att samverka med myndigheter samt erbjuda samverkan med 
landsting och kommuner, 

– ansvara för förvaltning, utveckling och marknadsföring av elek-
tronisk samhällsinformation och rättsinformation samt fullgöra 
de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen,30 

– svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning inom 
området informationsteknik, verka för bästa möjliga villkor för 
anskaffning och användning av informationsteknik inom offent-
lig förvaltning och se till att den offentliga förvaltningen använde 
gemensamma funktioner och lösningar samt beakta intresset av 
innovationer och teknikneutrala lösningar. 

                                                                                                                                                               
29 SOU 2005:32, Regeringens stabsmyndigheter. 
30 Rättsinformationsförordningen (1999:175). 
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Verva fick föreskriftsrätt i fråga om standarder eller liknande krav 
som skulle vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte 
för myndigheterna under regeringen.31 

Vervas andra och sista instruktion trädde i kraft den 1 januari 
2008. De nya uppgifterna i denna instruktion var att Verva skulle: 

– samordna myndigheternas it-arbete för att utveckla den elektro-
niska förvaltningen och säkra en hög effektivitet och god hus-
hållning i statens samlade verksamhet, och 

– säkerställa att myndigheterna hade tillgång till en ändamålsenlig 
infrastruktur när det gäller standarder eller liknande krav som 
skulle vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte. 

Verva skulle dessutom skapa förutsättningar för samverkan mellan 
statliga myndigheter, mellan staten och kommuner och mellan stat-
liga myndigheter och näringslivet. Vidare skulle myndigheten verka 
för informations- och erfarenhetsutbyte inom sitt verksamhets-
område. Myndigheten skulle samverka med Statskontoret och Eko-
nomistyrningsverket för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig 
statsförvaltning. 

En av Vervas publikationer var Vägledningen för 24-timmars-
webben som offentliga organisationer råd om hur de skulle utveckla 
sina webbplatser.  

För att återigen effektivisera stabsmyndighetsorganisationen 
och dess verksamhet beslutade regeringen i februari 2007 att till-
kalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av Eko-
nomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Statskontoret och Verva.  

Utredningen, som lämnade sitt betänkande i mars 2008,32 be-
dömde att Verva hade fått ett svårt uppdrag. Konstruktionen med 
en renodlad ”utvecklingsmyndighet” hade enligt utredningen inte 
gett rätt förutsättningar för att möta de krav som ställdes på myn-
digheten. Utredningen konstaterade att det hade varit svårt för 
Verva att – som en förhållandevis liten sidoordnad myndighet – på 
allvar komma in i ett löpande internt utvecklingsarbete som drevs 
av andra och avsevärt resursstarkare myndigheter. 

                                                                                                                                                               
31 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.  
32 SOU 2008:22, Ett stabsstöd i tiden, betänkande av Stabsutredningen.  
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Enligt utredningen borde de stora effektiviseringsvinsterna i stället 
kunna uppnås, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, om de 
utfördes i andra organisatoriska former. Detta blev, enligt utredning-
en, särskilt tydligt inom utvecklingen av e-förvaltningen.  

Utredningen menade vidare att det torde stå klart för de flesta att 
en ensam stabsmyndighet knappast själv kunde axla regeringens an-
svar och roll när det gäller att styra mångdubbelt större och resurs-
intensiva myndigheter. Utredningen menade vidare att stabsmyn-
digheten kan hamna i rollen att själv försöka styra statsförvaltningen 
snarare än att ge regeringen stöd att styra.  

Utredningen ansåg att den organisatoriska struktur som reger-
ingen valt för samspelet mellan regeringen/Regeringskansliet, myn-
digheterna generellt och Verva inte gav goda förutsättningar för ut-
vecklingen av svensk e-förvaltning. Särskild betydelse hade i detta 
avseende de större och resursstarka myndigheternas roll. Dessa 
myndigheter behövde inte stöd utan ”koncernstyrning” av regering-
en. De mindre myndigheterna däremot, som svarar för en mycket 
liten del av såväl it-kostnader som de direkta medborgarkontakterna, 
behövde insatser som snarare borde beskrivas som stöd för utveck-
ling än styrning. 

Som ett resultat av Stabsutredningens förslag lades Verva ned den 
31 december 2008. Delar av Vervas verksamhet togs över av Stats-
kontoret, Domstolsverket och det nyinrättade Kompetensrådet för 
utveckling i staten, KRUS.  

3.2.5 E-delegationen 

Stabsutredningen föreslog att Verva skulle ersättas av en delegation 
för e-förvaltning. Delegationen skulle, i nära samverkan med Reger-
ingskansliet, driva arbetet med e-förvaltningen. På så sätt skulle 
myndigheternas samlade kompetens och resurser lättare kunna sam-
ordnas. Därigenom skulle även samordningen mellan myndigheterna 
och regeringen kunna stärkas. Stabsutredningen lyfte särskilt be-
hovet av att skapa en samverkansstruktur genom vilken regeringen 
skulle kunna interagera med myndigheterna. Den digitala förvalt-
ningen eller, e-förvaltningen skulle dock fortfarande förverkligas 
genom delegerat beslutsfattande på myndigheterna.  
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Utredningen menade att det fanns skäl att överväga om inrikt-
ningen på e-förvaltningsarbetet borde präglas av en federativ inrikt-
ning där de stora och resursrika myndigheterna, som Skatteverket 
och Försäkringskassan i nära samverkan med Regeringskansliet, 
skulle bilda stommen i utvecklingen.  

I budgetpropositionen för 2009 anförde så regeringen att det in-
om e-förvaltningsområdet behövdes ett förstärkt stabsstöd som gav 
underlag för myndighetsövergripande beslut och operativt stöd. 
Regeringen avsåg därför att inrätta en e-delegation för att förverk-
liga regeringens handlingsplan för e-förvaltning. I mars 2009 beslu-
tade regeringen att tillkalla en delegation med uppdrag att samordna 
myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möj-
ligheter för myndighetsövergripande samordning.33 Ett år senare 
utökades uppdraget med uppdrag om vidareutnyttjande av offentlig 
information och riktlinjer för myndigheters användning av sociala 
medier.34 

E-delegationen leddes av en ordförande och bestod av myndighets-
cheferna från sexton myndigheter (Bolagsverket, Migrationsverket, 
Jordbruksverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatte-
verket, Riksarkivet, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Transportstyrelsen, Kammarkollegiet, Tillväxtverket, Tull-
verket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndig-
heten) och SKL. Delegationen biträddes av ett sekretariat (kansli). 

Delegationen skulle stödja såväl regeringens som myndigheter-
nas utvecklingsarbete samt öka samspelet mellan regeringen, myn-
digheterna, kommunerna, landstingen och näringslivet. Utgångs-
punkten var att utvecklingen av elektronisk förvaltning skulle göra 
det enklare för medborgare och företag att utöva sina rättigheter 
och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service.  

I E-delegationens uppgifter ingick bland annat att följa upp och 
samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt, så att 
målet om enkelhet för medborgarna och företagen skulle kunna 
nås. Vidare skulle delegationen fortlöpande föreslå hur nya frågor 
om ansvars- och uppgiftsfördelning borde hanteras, prioritera pro-
jekt inom e-förvaltningen, samordna it-standardiseringen inom sta-
ten, och säkerställa att kalkylerade besparingar realiserades.  

                                                                                                                                                               
33 Dir. 2009:19. 
34 Dir. 2010:32. 
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Delegationen överlämnade sammanlagt tretton betänkanden till 
regeringen varav slutbetänkandet – En förvaltning som håller ihop35 
– lämnades i juni 2015. 

3.2.6 Statskontoret om E-delegationen  

I oktober 2013 fick Statskontoret i uppdrag att utvärdera den verk-
samhet som E-delegationen, enligt regeringens direktiv, hade bedri-
vit under åren 2009–2013. Statskontoret skulle beskriva och analy-
sera hur E-delegationen hade utfört sitt uppdrag, beskriva och ana-
lysera myndigheternas nytta av E-delegationens stöd, beskriva och 
analysera effekten av E-delegationens arbete samt hur E-delegatio-
nens sammansättning, vald organisationsform, arbetssätt och meto-
dik, hade fungerat i relation till uppdraget. Baserat på resultaten från 
utvärderingen skulle Statskontoret, vid behov, lämna förslag för att 
åstadkomma ett effektivare e-förvaltningsarbete. 

Statskontoret konstaterade36 att E-delegationen i viss utsträck-
ning hade utfört de uppgifter som regeringen angett i direktiven. 
Delegationens resultat bedömdes vara bättre i de delar av uppdraget 
som hade en mer operativ inriktning, såsom arbetet med vägled-
ningar och riktlinjer. De mer principiella utredningsuppgifterna, 
bland annat kravet på att ta fram förslag på hur interoperabilitet 
inom statsförvaltningen kunde åstadkommas och kravet på uppfölj-
ning av e-förvaltningens konsekvenser för medborgarna och företa-
gen, hade däremot inte utförts med samma resultat. Statskontoret 
bedömde att genomförandet delvis försvårats av det mångfacette-
rade uppdraget som inneburit svårförenliga roller och otydligheter i 
ansvar och uppgifter, både inom E-delegationen och i relationen till 
Regeringskansliet.  

De vägledningar och riktlinjer som E-delegationen hade tagit 
fram användes i statsförvaltningen och hade därmed fyllt en funk-
tion som stöd och kunskapskälla i myndigheternas arbete. Däremot 
hade kontakten mellan E-delegationen och övriga statsförvaltningen 
varit liten. Förhållandevis få myndigheter hade deltagit i delegation-
ens aktiviteter. Vidare ansåg flertalet myndigheter att E-delegatio-

                                                                                                                                                               
35 SOU 2015:66, En förvaltning som håller ihop, slutbetänkande av E-delegationen. 
36 Statskontoret 2014:12, Delegerad digitalisering. En utvärdering av E-delegationen. 
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nen hade liten eller ingen betydelse för utvecklingen av e-förvalt-
ningen i den egna myndigheten. Sammantaget bedömde Statskon-
toret att myndigheternas nytta av E-delegationen främst realiserats 
genom ett visst praktiskt stöd. Utifrån myndigheternas samman-
tagna arbete med e-förvaltning tycktes detta stöd ha varit begränsat.  

Statskontoret ansåg att effekterna av E-delegationens arbete var 
svåra att bedöma, delvis eftersom många av de projekt och för-
studier som E-delegationen drivit inte implementerats fullt ut. Den 
översiktliga bedömningen var att det direkta resultatet utgjordes av 
konkreta e-tjänster och publikationer, samt ett ökat engagemang 
och en ökad samverkansvilja inom E-delegationens myndigheter. E-
delegationens resultat i form av tjänster och samverkansvilja hade 
begränsats till främst myndigheterna inom delegationen och hade i 
betydligt mindre utsträckning nått övriga delar av statsförvaltning-
en. Syftet hade dock varit att de förvaltningsgemensamma tjänsterna 
på längre sikt skulle kunna användas av hela statsförvaltningen.  

E-delegationen hade hjälp till med centralt underlag inför inrät-
tandet av vissa konkreta gemensamma e-förvaltningsinsatser, såsom 
e-legitimationslösningen för den offentliga sektorn och gemen-
samma administrativa stödtjänster som Statens servicecenter har till 
uppgift att tillhandahålla.  

Statskontoret konstaterade att regeringens styrning av E-dele-
gationen brustit i flera avseenden. Den statssekreterargrupp som 
skulle fungera som mottagare av E-delegationens förslag hade i 
praktiken inte fyllt denna funktion. Därför fanns det inte en funge-
rande hantering av E-delegationens förslag.  

Genomslaget för e-förvaltningsfrågorna hade, enligt Statskon-
toret, missgynnats även genom att de skiljts från förvaltningspoliti-
ken. E-delegationens uppdrag var omfångsrikt, disparat och otydligt. 
Styrsignalerna från den ansvariga enheten i Regeringskansliet hade 
varit otillräckliga och motstridiga. Regeringen hade inte heller, i jäm-
förelse med Danmark eller Finland, avsatt särskilda medel för verk-
samheten. Regeringen hade brustit i att tydligt avgränsa ansvar, roller 
och prioriteringar för E-delegationen. En tydligare avgränsning av 
uppdraget hade förbättrat förutsättningarna för E-delegationen att 
uppfylla sitt uppdrag.  

Statskontoret fann att E-delegationen tillvaratagit driv- och ut-
vecklingskraften hos de myndigheter som ingick i delegationen. 
Delegationens arbete hade bidragit till att ha kvar och utveckla nät-
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verk och kompetensgemenskaper i e-förvaltningsfrågor inom den 
offentliga sektorn. Denna utvecklingskraft hade legat bakom flera 
av E-delegationens främsta förtjänster, såsom vägledningar och rikt-
linjer för e-förvaltningsarbetet, samt de förvaltningsgemensamma 
projekten.  

Statskontoret bedömde att potentialen i ökad samverkan mellan 
statlig, kommunal och landstingskommunal nivå i e-förvaltnings-
frågor fortfarande i stora delar var outnyttjade. Delegationen hade 
inte i tillräcklig utsträckning förmått redogöra för hur samverkan 
mellan staten och kommuner och landsting kunde förstärkas, bland 
annat beroende på att kommunernas och landstingens representa-
tion i delegationen var för svag. De statliga myndigheter som är 
centrala för kommuner och landsting, såsom vård och skola, ingick 
inte i delegationen.  

Statskontoret bedömde att det kvarstod ett behov av att stärka 
den samlade besluts- och genomförandekraften inom e-förvalt-
ningsområdet och att det kunde göras på följande sätt:  

– Digital samverkan i förvaltningen som helhet, mellan sektorer 
och mellan förvaltningsnivåer måste utvecklas mer.  

– Förutsättningarna för ökad interoperabilitet inom statsförvalt-
ningen och hela den offentliga sektorn måste utredas mer. 

– Riskerna med e-förvaltning i form av bristande informations-
säkerhet eller inskränkningar av den personliga integriteten be-
höver också ytterligare belysning.  

– Mer kraftfulla finansieringsmodeller för e-förvaltningsinitiativ av 
större format måste tas fram. 

– Fortsatt kompetensstöd och behov av vägledning i frågor som 
rör it-utveckling inom förvaltningen såväl vad gäller tekniskt 
som juridiskt, men även frågor relaterade till nyttorealiseringen 
av e-förvaltningsprojekt.  

– Tydliggörande av regeringens samlade prioriteringar för e-för-
valtningsområdet, då frågor om e-förvaltning är centrala för den 
offentliga sektorns utveckling, och inte kan reduceras till av-
göranden på tjänstemannanivå. 
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3.2.7 E-legitimationsnämnden 

Regeringen beslutade i juni 2010 att tillkalla en särskild utredare för 
att förbereda och genomföra bildandet av en nämndmyndighet för 
samordning av statens och kommunernas hantering av metoder och 
tjänster för elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer). 

E-legitimationsnämnden inrättades den 1 januari 2011. Nämn-
dens uppgifter är att stödja och samordna den offentliga sektorns 
behov av säkra metoder för identifiering och signering. Nämnden 
har ansvar för att ta fram regler och avtal för Svensk e-legitimation.  

Vidare ska E-legitimationsnämnden stödja och samordna elek-
tronisk identifiering och underskrift i den offentliga förvaltningens 
e-tjänster. E-legitimationsnämnden ska även, efter överenskom-
melse med upphandlande myndigheter, tillhandahålla system för 
säker elektronisk identifiering enligt lagen om valfrihetssystem i 
fråga om tjänster för elektronisk identifiering, administrera valfri-
hetssystem, och upprätta och driva en nationell webbplats för an-
nonsering av valfrihetssystem, m.m.  

Nämnden ska också delta i internationellt standardiserings-
arbete, internationellt samarbete och informationsutbyte inom sitt 
ansvarsområde.  

3.2.8 Efter E-delegationen 

E-delegationen avvecklades sommaren 2015. Efter E-delegationen 
fortsätter myndigheterna som ingick i E-delegationen och SKL att 
driva frågor om digital samverkan i ett nytt egeninitierat samarbete, 
E-samverkansprogrammet(eSam). Efterhand har fler myndigheter 
anslutit sig och för närvarande ingår 21 medlemmar i eSam.  

Regeringen har därefter tillsatt ett råd för digitaliseringen av den 
offentliga Sverige. Rådet består av 11 ledamöter som representerar 
myndigheter, kommuner och landsting.  

Regeringen inrättade även en ny enhet på Näringsdepartementet, 
Enheten för e-förvaltning, som har beredningsansvaret för e-för-
valtningsfrågorna. Vid regeringsombildningen 2016 flyttades en-
heten från Näringsdepartementet till Finansdepartementet och Av-
delningen för offentlig förvaltning. Samtidigt bytte enheten namn till 
Enheten för digital förvaltning. 

E-legitimationsnämnden finns kvar.  
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Regeringen har beslutat om ett antal olika digitaliseringsuppdrag 
till statliga myndigheter. I uppdragen har bland annat ingått att ut-
reda molntjänster i staten (Pensionsmyndigheten), följa anslutning-
en till Mina meddelanden (Skatteverket) och om ekonomiska medel 
för att införa e-legitimation (E-legitimationsnämnden). 

Ekonomistyrningsverket har under en rad år haft uppdrag till-
sammans med andra myndigheter och SKL inom ramen för att 
utveckla den digitala förvaltningen avseende frågor om e-faktura, e-
beställningar, e-handel och främja arbetet med gränsöverskridande 
lösningar och tjänster för e-handel. Ekonomistyrningsverket fick 
ett särskilt uppdrag att under en treårsperiod ge stöd till regering-
ens satsning på e-förvaltning.37 Ekonomistyrningsverket har även 
under senare år fått flera regeringsuppdrag om it-kostnader, att 
följa de statliga myndigheternas användning av it och hur myndig-
heterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter, samt kartläggning 
av it-projekt med hög risk.38  

I början av 2016 fick Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 
Lantmäteriet var sitt regeringsuppdrag att, under en tvåårsperiod, 
verka för digitalt först. De tre myndigheterna, som benämndes ut-
vecklingsmyndigheterna, skulle utveckla smartare miljöinformation 
(Naturvårdsverket), utveckla en smartare samhällsbyggnadsprocess 
(Lantmäteriet) och utveckla en smartare livsmedelskedja (Jord-
bruksverket).39 

3.3 Digitaliseringen i norden och andra länder 

Ramböll har på uppdrag av Regeringskansliet, gjort en omvärlds-
analys av e-förvaltningspolitiken i våra nordiska grannländer samt i 
Estland, Nederländerna, Storbritannien och Singapore. 

                                                                                                                                                               
37 Regeringsbeslut 2015-04-09, N2015/3210/EF, Uppdrag att ge stöd till regeringens sats-
ning på e-förvaltning. Regeringsbeslut 2017-01-19, Fi2017/00199/DF. 
38 Regeringsbeslut 2015-04-09, N2015/3210/EF, Uppdrag att ge stöd till regeringens sats-
ning på e-förvaltning, Regeringsbeslut 2015-01-15, N2015/738/EF, Uppdrag att fördjupa 
arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk, Ekonomi-
styrningsverkets regleringsbrev för 2015 och 2017.  
39 Regeringsbeslut 2016-02-18, N2016/01419/EF Uppdrag att verka för digitalt först – en 
smartare samhällsbyggnadsprocess, Regeringsbeslut 2016-03-10, N2016/02035/EF, Uppdrag 
att verka för digitalt först – för smartare miljöinformation, Regeringsbeslut 2016-02-25, 
N2016/01646/EF, Uppdrag att verka för digitalt först – en smartare livsmedelskedja. 
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Samtliga länder i omvärldsanalysen har, till skillnad från Sverige, 
genomfört storskaliga satsningar för att skapa en gemensam infra-
struktur för e-förvaltningen. Av omvärldsanalyser framgår att de 
studerade länderna har beslutat om gemensamma lösningar i e-för-
valtningen och pekat ut nyckelkomponenter. Ofta har arbetet på-
gått under en längre tid. Ramböll menar att förhållandet är lika oav-
sett förvaltningstradition. Samtliga studerade länder har identifierat 
nyckelkomponenter som kan vara obligatoriska eller frivilliga att 
använda sig av. Elektronisk identifikation är en sådan nyckelkom-
ponent, även om tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan länderna. 
Samtliga länder i omvärldsanalysen har någon form av standard eller 
egenutvecklad komponent som hela den offentliga sektorn kan an-
vända sig av. E-ID har varit en av de första komponenterna som har 
utvecklats hos länderna. De flesta länderna har ett system som lik-
nar Svensk e-legitimation, en nationell funktion för federering av 
olika typer av (inhemska och utländska) e-legitimationer till digitala 
tjänster. Dessa syftar till att säkerställa interoperabilitet mellan digi-
tala lösningar och de olika typer av e-legitimationer som finns till-
gängliga. Flertalet länder använder sig av en liknande distribuerad 
lösning där staten ställer krav och den privata marknaden erbjuder 
lösningar som uppfyller kraven. Några länder, som Danmark, har 
upphandlat och utsett en exklusiv utförare av e-identifikation. 
Andra länder, som Norge och Nederländerna, har ingått avtal med 
flera privata aktörer som konkurrerar om brukarna. Både Norge 
(MinID) och Nederländerna (DigID) har utvecklat parallella iden-
tifieringslösningar med lägre säkerhetsnivå (sms-kod). Det finns 
även exempel på centraliserade lösningar. Singapore har utvecklat en 
egen identifieringslösning för medborgare – Singpass, där medbor-
gare får tillgång till 270 digitala tjänster från 60 olika myndigheter via 
en single-sign on.  

Majoriteten av de studerade länderna har pekat ut grunddata 
som en viktig komponent i infrastrukturen och har tagit ett hel-
hetsgrepp över hantering och utlämning av grunddata som säker-
ställer stabilitet, kvalitet och tillgänglighet för hela den offentliga 
förvaltningen. De vanligast förekommande registren som pekas ut 
är folkbokföringsregister, bolagsregister och georegister.  

De studerande länderna har alla påbörjat, eller etablerat, en för-
valtningsgemensam struktur för att skicka elektroniska försändel-
ser. Länderna har kommit olika långt i detta arbete.  
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Samtliga länder har etablerat ett gemensamt arkitekturramverk 
som genomgående är en grund för digitaliseringsarbetet. Ramver-
ket för att skapa riktlinjer för det offentliga digitaliseringsarbetet 
för att säkerställa interoperabilitet mellan tjänster och funktioner, 
samt att möjliggöra återanvändning av dessa.  

De flesta länderna har valt att peka ut ett centralt digitaliserings-
organ med betydande kapacitet, kompetens och mandat.  

Hur långt respektive land har kommit i att arbetet med att skapa 
en nationell struktur för digitalisering varierar beroende på när i 
tiden arbetet startade. Singapore började tidigt och har fler kompo-
nenter än de flesta. Gemensamt för samtliga länder är att ett fåtal 
komponenter har pekats ut, för att säkerställa att dessa implemen-
teras så väl som möjligt. Flertalet länder arbetar iterativt med att 
utvärdera och förbättra utpekade komponenter. 

Flertalet länder har utformat en för förvaltningen gemensam 
plattform där aktörer inom det offentliga kan samverka med privata 
aktörer. Inom denna plattform hanteras tekniska och juridiska krav 
centralt för att effektivisera och underlätta utvecklingen av nya 
funktioner. Inom integrationsplattformen finns tillgång till grund-
data, vilket ställer krav på att ett grepp kring grunddata har tagits. 

3.3.1 Närmare om Danmark 

Danmark har sedan 2001 arbetat aktivt med ett helhetsgrepp för att 
skapa en gemensam elektronisk infrastruktur för förvaltningen. 
Landet har en tradition av centraliserad offentlig digitalisering base-
rat på fleråriga e-förvaltningsstrategier som är gemensamma för hela 
den offentliga sektorn i landet. Som exempel var ett mål i Danmarks 
digitaliseringsstrategi 2011–2015 att minst 80 procent av medbor-
garnas och företagens kommunikation med det offentliga ska gå 
genom digitala kanaler. Enligt digitaliseringsstrategin 2016–2020 ska 
alla meddelanden från det offentliga vara digitala.40 

Danmark har förvaltningsgemensamma komponenter såsom 
Digital post och NemID, dvs. en gemensam inloggningslösning 
som kan användas vid inloggning till både offentliga och privata 

                                                                                                                                                               
40 A stronger and more secure digital Denmark. Digital Strategy 2016–2020. The Government/ 
Local Government Denmark/Danish Regions. 
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självbetjäningstjänster, samt har etablerat Digitaliseringsstyrelsen 
med mandat att effektivisera offentlig sektor genom mer samman-
hängande offentliga tjänster.  

Digitaliseringsstyrelsen 

Den ekonomiska krisen 2008 har påverkat digitaliseringsarbetet i 
Danmark.41 En grundläggande princip har varit att digitaliseringen 
ska grunda sig på en ekonomisk analys (solid business case) och ge 
en besparing. Vissa undantag från principen om besparing har före-
kommit om det finns en tvingande lag eller liknande skäl som hind-
rar digitalisering trots att det skulle innebära besparingar.  

Digitaliseringsstyrelsen, som bildades 2011 och har cirka 200 an-
ställda, är del av Finansdepartementet. Digitaliseringsstyrelsen leder 
digitaliseringen av Danmark och är ansvarig för att genomföra reger-
ingens ambitioner för ökad digitalisering och nationell spridning av 
välfärdsteknologi inom den offentliga sektorn. 

Den digitala omställningen av Danmark grundar sig på sam-
arbete inom hela den offentliga sektorn. I detta arbete fungerar ofta 
Digitaliseringsstyrelsen som facilitator men ansvaret för att skapa 
ett mer digitalt Danmark ligger på alla deltagande parter.  

De områden som Digitaliseringsstyrelsen arbetar inom är: 

 Arkitektur och data (grunddata, offentliga data, it-arkitektur, 
standardisering, molnlösningar m.m.). 

 Styrning (it-projektråd, riskutvärdering, status- och portfölj-
översikt, projektmedel, business case-model, vägledningar, stan-
dardkontrakt, kompetensutveckling m.m.). 

 Informationssäkerhet (cyber- och informationssäkerhet, konse-
kvensutvärdering, råd och forum om informationssäkerhet, 
koncept för tillsyn i informationssäkerhet i staten, vägledningar 
för säkerhetsarbetet). 
  

                                                                                                                                                               
41 OECD (2010), Denmark: Efficient e-Government for Smarter Service Delivery, OECD Publishing. 
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 Regelförenkling och avbyråkratisering. Digitaliseringsstyrelsen har 
ansvar för arbetet med regelförenkling och avbyråkratisering, 
som en del i Finansdepartementets samlade insats för moderni-
sering av den offentliga sektorn.  

 It-lösningar (Borger.dk, Digital post, Digital fullmakt, NemID, 
Servicedeklaration m.m.). 

 Medborgarmötet (it-hjälp, it-tillgänglighet, självbetjäningslösningar). 

 Digital välfärd (Strategin för digital välfärd, Fonden för välfärds-
strategi). 

Digitaliseringsstyrelsen leder ett antal råd och forum inom informa-
tionssäkerhetsområdet. Statens informationssäkerhetsforum (SISF) 
ska främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan anställda som 
arbetar med säkerhetsarbetet i staten. Myndigheter som är intresse-
rade av att delta i forumet kan anmäla sitt intresse till Digitaliser-
ingsstyrelsen. Dialogforum för informationssäkerhet syftar till en 
regelbunden dialog med aktörer från branschen. Forumet ska vara 
en arena för yrkesverksamma inom informationssäkerhetsområdet 
att utbyta erfarenheter och ge råd till Digitaliseringsstyrelsen.  

I Danmark har man ett it-projektråd som består av tio ledare 
från både offentlig och privat verksamhet som har gedigen erfaren-
het från stora it-projekt. Rådet har i uppgift att ge professionell och 
kompetent rådgivning. I arbetet tar man tillvara på sakkunskapen 
av ett team av erfarna it-projektledare och experter från hela staten. 
Rådets riskbedömningar resulterar alltid i ett antal specifika rekom-
mendationer till projektets ledning.  

E-legitimation 

Danmark har upphandlat och utsett en exklusiv utförare av e-identi-
fikation. År 2010 lanserades NemID som både är en elektronisk ID 
och en digital signatur för elektronisk underskrift. Med NemID an-
vänder man samma id och samma engångskoder till både sin inter-
netbank, offentliga hemsidor och en rad privata tjänster på nätet. 
När man loggar in med NemID behöver man, förutom sitt använ-
darnamn och lösenord, även en engångskod som man har på ett 
fysiskt kort. Denna lösning med ett fysiskt kort är gratis men det 
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finns även möjlighet att köpa en dosa för engångskoder. Om man 
inte har ett NemID, till exempel genom sin bank, kan man beställa 
NemID på nätet. Det är också möjligt att vända sig till och få per-
sonlig hjälp på ett borgerservicecenter eller vissa bibliotek.  

3.3.2 Närmare om Finland 

I Finland finns det ett stark politiskt stöd för den offentliga sek-
torns digitalisering. Tidigare regeringar har satt tydliga mål för den 
offentliga sektorns användning av IKT42 och digitalisering ligger 
högt på den nuvarande regeringens agenda.  

Finansdepartementet styr utvecklingen av informationsförvalt-
ningen både inom stats- och kommunalförvaltningen.43 Finans-
departementets uppgift är att ha hand om den allmänna styrningen 
av informationsförvaltningen medan varje departement styr utveck-
lingen av informationsförvaltningen och informationsförvaltnings-
projekten inom det egna verksamhetsområdet. 

Den finska regeringen bedriver ett antal spetsprojekt som har 
som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt 
och förbättrad sysselsättning, samt att säkerställa finansieringen av 
de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. Digitalisering är 
ett av fem prioriterade områden. Under perioden 2016–2018 satsar 
Finland 100 miljoner euro på spetsprojekt inom Digitalisering.44  

För varje spetsprojekt finns en ansvarig minister och alla priori-
terade områden har egna ministerarbetsgrupper. Regeringen säker-
ställer, med hjälp av aktiv uppföljning och styrning vid sina strategi-
sessioner, att spetsprojekten genomförs och eventuellt revideras. 
Spetsprojektens effekter följs regelbundet upp. Under våren 2017 
avser den finska regeringen att besluta om mer detaljerade mål, tids-
planer och åtgärder för digitaliseringen. Planen kommer att omfatta 
styrning och budgetrelaterade förändringar för att skynda på digita-
liseringen.  

                                                                                                                                                               
42 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av it som bygger på kommuni-
kation mellan människor. Källa: Wikipedia, 2017-02-27.  
43 Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110634. 
44 http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/information, 2017-02-27. 
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Den finska regeringen har beslutat om nio digitaliseringsprin-
ciper som är gemensamma spelregler för digitaliseringen inom hela 
den offentliga förvaltningen.  

På uppdrag av Finansdepartementet har Statskontoret utrett hur 
digitaliseringen inom statsförvaltningen kan främjas och produkti-
viteten förbättras.  

Digitalisering är i enlighet med regeringsprogrammet ett genomgripande 
tema i regeringens strategi. Statskontorets utredning utgör en utmärkt 
inledning för vardagliggörandet av digitaliseringen av offentliga tjänster. 
De konkreta åtgärdsförslagen i utredningen bör verkställas omgående 
inom samtliga förvaltningsområden. En av de viktigaste observationerna 
är att man bör undvika överdriven planering, och hellre lära sig genom 
att agera och försöka, berättar kommun- och reformminister Anu  
Vehviläinen.45 

Med utgångspunkt i de förslag som Statskontoret lämnade46 håller 
myndigheten på att sätta samman en grupp, D9, som ska stödja den 
offentliga sektorn och att skynda på digitaliseringen. D9 står för 
digitaliseringens nio principer och gruppen kommer att bestå av 
cirka 10 personer som ska stödja arbetet med livshändelser.  

Befolkningsregistercentralen  

Befolkningsregistercentralens grundläggande uppgift är att möjlig-
göra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Be-
folkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektro-
nisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner 
och informationsförsörjning. Myndigheten främjar med sin verk-
samhet skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och 
datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god 
databehandling och god informationshantering.47  

I den rapport som Ramböll gjort på uppdrag av Finansdeparte-
mentet beskrivs Befolkningsregistercentralen som den operativa  
motorn för arbetet med den nationella servicearkitekturen.48 Under 
2014–2017 genomför Finland ett arbete med en nationell service-
                                                                                                                                                               
45 http://www.statskontoret.fi/sv-FI/Den_offentliga_forvaltningen_redo_for_en(56260) 
46 Statskontoret 2016-01-12, Den offentliga förvaltningen redo för en digispurt.  
47 http://vrk.fi/sv/information-om-brc, 2017-02-27. 
48 Ramböll november 2016, Förstudie Nationell digital infrastruktur, ärende Fi2016/03059/DF 
om potentialanalys för nationell digital infrastruktur. Detta avsnitt är taget från s. 14, 18–19.  
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arkitektur. Finland har en lag49 som syftar till att förbättra tillgången 
till och kvaliteten på offentliga tjänster, att förbättra tjänsternas 
informationssäkerhet och interoperabilitet samt styrningen av tjäns-
terna, samt att främja effektiviteten och produktiviteten inom den 
offentliga förvaltningens verksamhet. Lagen: 

 pekar ut ansvariga aktörer och styrningen av den gemensamma 
digitala infrastrukturen,  

 slår fast ett regelverk för finansiering av tjänsterna,50 

 föreskriver att det är obligatoriskt att använda lösningarna inom 
den offentliga sektorn (med vissa undantag).  

Med utgångspunkt i lagen pågår ett arbete med att utveckla sex 
stycken förvaltningsgemensamma digitala lösningar:  

 Roller och befogenheter. Nationellt behörighetsregister som gör 
det möjligt att kontrollera en persons rätt att uträtta ärenden på 
någon annan persons eller en organisations vägnar. Tjänsteleve-
rantörer får användarnas rolluppgifter direkt från registret. Det 
även möjligt för den privata sektorn, i viss utsträckning, att nyttja 
lösningen.  

 E-identifikation. Möjliggör säker elektronisk identifiering, samt 
SSO,51 för finländare och EU-medborgare. Utformat för att 
göra det enkelt för offentlig sektor att ansluta tjänster, finns bi-
drag att söka för implementering. Olika leverantörer av elektro-
nisk identifikation ansluter med olika säkerhetsnivåer (sms-kod, 
e-leg m.m.). Endast utförare av offentliga tjänster kan ansluta 
till lösningen.  
  

                                                                                                                                                               
49 Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster 571/2016,  
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160571. 
50 [K]ostnaderna för produktionen av stödtjänsterna täcks med statens medel och använd-
ningen av stödtjänsterna är avgiftsfri för användarorganisationerna, Lag om förvaltningens 
gemensamma stödtjänster för e-tjänster. 6 kap. 25 §. 
51 Enligt Wikipedia: Single sign-on, SSO, är en metod inom sammansatta datasystem för att 
hantera användare med aspekt på användarbehörighet (auktorisering) och användarverifiering 
(autentisering), så att dessa användare endast behöver logga in en enda gång för att nå de 
system som är anpassade till tjänsten. Fördelen för användaren är att man inte behöver hålla 
reda på flera olika lösenord. 2017-02-27. 
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 Servicevyer. Ett användargränssnitt för medborgare och företag 
med en samlad katalog över e-tjänster, hantering av egna uppgif-
ter och befogenheter, kontaktuppgifter till myndigheter samt 
”intelligenta serviceguider” (för att göra det enkelt att hitta rätt 
information och tjänst). 

 Servicekatalog. Ett servicedatalager med basregister med metadata 
om e-tjänster, telefontjänster, lokala servicekontor samt API:er.  

 ”X-road i Finland”. En ”integrationsled” byggd efter Estlands 
modell som gör det möjligt för tjänsteleverantörer (myndigheter, 
organisationer och företag) att integrera tjänster och informa-
tionskällor på ett standardiserat, enhetligt, koordinerat och inter-
operabelt sätt och därigenom bidra till god informationsförsörj-
ning.  

 Meddelandetjänst. Utgår från tidigare meddelandetjänst. Tidi-
gare anslutna myndigheter behöver inte ändra något. Tjänsten 
möjliggör elektronisk delgivning för myndigheter oavsett i vil-
ken digital form kunden vill ta emot meddelandena. All elektro-
nisk delgivning finansieras centralt för att skapa incitament för 
offentlig förvaltning att övergå till digitala försändelser. Privata 
aktörer kan bygga ”brevlådor”.  

Center för informations- och kommunikationsteknik, Valtori 

Statens center för informations- och kommunikationsteknik, 
Valtori, bildades 2014. Kärnan i det nya servicecentret består av Sta-
tens it-servicecentral, som under fem år var en del av Statskontoret. 
Exempel på tjänster som Valtori tillhandahåller är: elektronisk iden-
tifierings- och betalningstjänst, gränssnittet Suomi.fi, experttjänster 
för datasäkerhet och statens gemensamma datakommunikations-
tjänster. 

Valtori har cirka 1 100 anställda. Finansdepartementet ansvarar 
för Valtoris strategiska styrning, styrningen av den informations- 
och kommunikationstekniska beredskapen, styrningen av bered-
skapen och säkerheten samt styrningen av de affärsmässiga princi-
perna och ger långsiktiga riktlinjer och resultatmål för Valtoris verk-
samhet. 
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Enligt Valtori kan de tjänster som myndigheten tillhandahåller ge 
organisationerna inom statsförvaltningen högkvalitativa och funk-
tionssäkra tjänster för medborgare och företag, och därigenom bidra 
till att myndigheter och departement kan fokusera på utvecklingen 
av kärnfunktionerna inom sina respektive förvaltningsområden.  
Vidare framhåller man att statsförvaltningen, genom att centralisera 
tjänsterna till en aktör, kan göra ekonomiska besparingar.  

3.3.3 Närmare om Norge 

Norge tog ett helhetsgrepp om förvaltningen 2006 och har sedan 
dess bland annat etablerat ett förvaltnings-, utvecklings- och digita-
liseringsdirektorat, Difi, samt ett samarbetsråd med representanter 
från det offentliga, SKATE. I Norge har det varit särskilt viktigt att 
involvera den lokala förvaltningen i arbetet med de gemensamma 
lösningarna. Den lokala förvaltningen utför merparten av tjänste-
produktionen och står närmast medborgarna och företagen.  

I vitboken Digital agenda för Norge – IKT för en enklare vardag 
och ökad produktivitet presenterar den norska regeringen sina prio-
riteringar för den nationella IKT-politiken. Regeringen har även 
valt att förtydliga styrningen genom att i det årligt återkommande 
Digitaliseringscirkuläret (Digitaliseringsrundskrivet) ge en helhets-
bild av styrningen inom området. Cirkuläret innehåller en samman-
ställning av de beslut och rekommendationer som avser digitali-
sering i den offentliga sektorn och beskriver även Kommun- och 
moderniseringsdepartementets bedömning av it-relaterade invester-
ingsförslag i kommande års budget. Cirkuläret, som undertecknas 
av expeditionschefen, gäller departementen, de statliga förvaltnings-
myndigheterna, administrativa myndigheter med särskilda befogen-
heter och statliga företag.52 

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi 

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, bildades 2008 och har cirka 
280 anställda. Motiven för att bilda Difi var dels att stärka genom-
slaget i regeringens styrning, dels behovet av en gemensam stöd-
                                                                                                                                                               
52 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2522147/, 2017-02-27. 
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funktion för förvaltningen. Myndigheten hör till Kommun- och  
moderniseringsdepartementet som har myndighetsstyrningsansvaret. 
Närings- och fiskeridepartementet har fackansvar för offentlig upp-
handling.  

Difis uppdrag är att utveckla och förnya den offentliga sektorn. 
Myndigheten ska bidra till en effektiv, tillitsskapande (tillitsvek-
kende) och öppen förvaltning, och en IKT-politik för värdeskapande 
och delaktighet för alla. Tidigare var statsförvaltningen Difis primära 
målgrupp men i och med den nya strategin är det numera hela den 
offentliga sektorn.53 

Difis ansvarsområden är: 

 Förvaltningsutveckling, organisering, ledning, innovation och kom-
petensutveckling. 

 Digitalisering av offentliga tjänster och arbetsprocesser. 

 Utveckling och förvaltning av gemensamhetslösningar. 

 Offentlig upphandling. 

 Förebyggande IKT-säkerhet i statsförvaltningen. 

 Universell utformning av IKT-lösningar. 

Difi ska: 

 bidra till samordning i offentlig sektor, 

 bygga upp och dokumentera kunskap, 

 bidra till kompetensuppbyggnad i offentlig sektor, 

 utveckla och förvalta gemensamma lösningar för förvaltningen, 
och 

 utöva tillsyn av verksamheter i privat och offentlig sektor ut-
ifrån Föreskrift om universell utformning av IKT.  

  

                                                                                                                                                               
53 Difi. Difi får omstilling til å skje. Strategi for 2017–2020. 
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Difi har tre prioriterade områden: effektivisering, brukarorienter-
ing och samordning. Myndighetens fyra huvudmål är:  

 Vi är den centrala källan till kunskap om tillstånd, utveckling 
och ändringsbehov. 

 Vi stärker den offentliga sektorns förmåga att genomföra för-
ändring och realisera vinster 

 Vi löser gemensamma utmaningar som kräver samordningsinsatser 

 Vi utvecklar Difi till en expert som skapar förändring 

Difi har en central roll i arbetet med att utarbeta gemensamma natio-
nella digitala tjänster och myndigheten förvaltar och utvecklar flera 
gemensamma it-lösningar: 

 ID-porten – en gemensam inloggningslösning som genom in-
loggning med en elektronisk ID ger invånarna tillgång till offent-
liga tjänster på nätet. ID-porten och Min ID driftas av en extern 
leverantör.  

 Kontakt- och reservationsregistret – ett nationellt register över invå-
narnas digitala kontaktinformation och reservationsstatus. Regis-
tret är en förutsättning för digital kommunikation och invånarna 
registerar och uppdaterar själva sin konaktinformation (mobil-
telefonnummer och e-postadress). 

 Digital postkasse – säker digital post från den offentliga sektorn 
till invånarna.  

 eSignering – en gemensam tjänst för elektronisk signering. Signer-
ingstjänsten är en fristående tjänst som är tillgänglig för offentliga 
verksamheter. Tjänsten ger invånarna möjlighet att underteckna 
dokument från den offentliga sektorn genom en digital signatur. 
Tjänsten förvaltas av Difi och levereras av Posten Norge AS.  

 Norge.no – är en ”vägvisare” för digitala tjänster på nätet, t.ex. 
digital post men också information utifrån vissa livssituationer. 
Norge.no är utvecklat av Difi.  

 eInnsyn/OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal) – är en publicer-
ingstjänst för statliga verksamheter. Tjänsten är utvecklad av Kom-
mun- och moderniseringsdepartementet, som äger tjänsten. Difi 
förvaltar och administrerar tjänsten på uppdrag av departementet.  
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Difi hanterar medel för samfinansiering av små och medelstora stat-
liga digitaliseringsprojekt. För 2017 har Difi fått ett anslag på 
111,8 miljoner norska kronor för detta ändamål. Medfinansieringen, 
som är upp till 50 procent av projektkostnaderna, syftar till att öka 
digitaliseringstakten i den offentliga sektorn och till att nyttorna ska 
realiseras. Medfinansieringen är, tillsammans med Digitaliserings-
rådet och Strategisk IKT-kompetanse for toppledare, en del av 
Kommun- och moderniseringsdepartementets Program for bättre 
styrning och ledning i staten. Enligt departementet går utvecklingen 
av digitala tjänster för långsamt och en av anledningarna till detta är 
att det saknas strategisk it-kompetens bland toppledare i förvalt-
ningen.54  

Skate 

Skate (Styrning och koordinering av tjänster i e-förvaltning) är ett 
strategiskt samarbetsråd som ska bidra till att digitaliseringen av 
den offentliga sektorn samordnas och ger avkastning för invånare, 
företag och förvaltning. Skate består av toppledarna i elva statliga 
myndigheter och två representanter från kommunsektorn. Alla 
verksamheter som har ansvar for en så kallad felleskomponent är 
representerade i Skate. Med felleskomponent avses de öppna, åter-
användbara lösningar som den offentliga sektorn i Norge har etable-
rat för att möta specifika behov för att digitalisera området, såsom 
inloggning, autentisering, register etc. 

Skates ledamöter utses av Kommun- och digitaliseringsdeparte-
mentet. Skate leds av Difi, som även har ansvar for sekretariatet. 
Skate är en viktig instans för att bedöma vilken typ av it-åtgärder 
som bör genomföras och hur, samt hur de ska finansieras. Skate ska 
bland annat ge råd om åtgärder och investeringar inom IKT-
området, t.ex. IKT-standarder och arkitektur, felleskomponenter 
och finansiering, management och organisation av gemensamma 
lösningar.  

                                                                                                                                                               
54 http://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/, 2017-02-27. 
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Digitaliseringsrådet 

Den norska regeringen har etablerat ett digitaliseringsråd som ska 
hjälpa statliga verksamheter att lyckas med digitaliseringsprojekt 
och bidra till systematiskt lärande. Digitaliseringsrådets medlemmar 
utses av Kommun- och moderniseringsdepartementet och består av 
forskare, IKT-chefer och ledare från offentlig och privat sektor. Difi 
bistår med resurser till sekretariatet och förbereder ärenden till  
Digitaliseringsrådet.  

Digitaliseringsrådets uppgift är att, inom tre veckor från det att 
verksamheterna kommit in med nödvändigt underlag, återkomma 
med en värdering. Systemet är frivilligt men rekommenderas för 
större it-projekt från 10 miljoner kronor.  

3.3.4 Sammanfattande reflektion 

Även om de nordiska länderna har mycket gemensamt finns det 
nationella skillnader som gör att jämförelser bör göras med viss 
försiktighet. En gemensam nämnare för såväl Danmark, Finland 
och Norge är dock att det samlade ansvaret för digitalisering är 
tydligt utpekat. Både Danmark och Norge har inrättat permanenta 
myndigheter med ansvar för digitaliseringen av den offentliga sek-
torn. Finland driver flera digitaliseringsprojekt från Finansdepart-
metet som har ett nära samarbete med Befolkningsregistercentralen 
som fungerar som den operativa motorn för arbetet med den natio-
nella servicearkitekturen. I Danmark och numera även Norge är det 
också hela den offentliga sektorn, dvs. både staten och kommunerna, 
som är målgruppen för myndighetens arbete. I Finland har reger-
ingen beslutat om digitaliseringsprinciper som är gemensamma för 
hela den offentliga sektorn. Vidare kan noteras att man, inte minst i 
Finland där regeringen under en tvåårsperiod reserverar 100 miljoner 
euro för ändamålet, satsar mycket pengar på digitalisering av den 
offentliga sektorn samt att det finns särskilda medel för samfinan-
siering av digitaliseringsprojekt. Difi har 280 och Digitaliserings-
styrelsen omkring 200 anställda. 
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4 Ett samlat ansvar  
– bedömningar och förslag 

4.1 Sverige har halkat efter 

Utredningen bedömer: Sverige har halkat efter jämförbara län-
der när det gäller digital förvaltning. Orsaken är främst ett med-
vetet val att delegera ansvaret för arbetet med e-förvaltning till 
myndigheterna. Att arbetet varit framgångsrikt i många avseen-
den kompenserar inte för de begränsningar detta har inneburit. 
Regeringen har också avstått från att använda de styrinstrument 
som står till buds, t.ex. genom att inte förtydliga vilka uppdrag 
myndigheterna har när det gäller digitalisering. Vidare saknas 
styrande mål för vad som ska uppnås. Det är inte heller tydligt 
vad som ska anses vara offentliga åtaganden i den nationella  
digitala infrastrukturen.  

4.1.1 Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket  
om styrningen av den elektroniska förvaltningen 

Riksrevisionen har vid två olika tillfällen, med drygt tio års mellan-
rum, granskat styrningen av den elektroniska förvaltningen. 

Riksrevisionen 2004 – Vem styr den elektroniska förvaltningen? 

År 2004 genomförde Riksrevisionen en granskning av regeringens 
och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning.1 

                                                                                                                                                               
1 RiR 2004:19, Vem styr den elektroniska förvaltningen? 
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Granskningen visade att det fanns allvarliga brister i förutsätt-
ningarna för införandet av elektronisk förvaltning vilket, enligt Riks-
revisionen, drabbat såväl medborgarna och företagen som myndig-
heterna själva. 

Regeringen hade tillämpat en mycket återhållsam formell mål- 
och resultatstyrning av enskilda myndigheters införande av elektro-
nisk förvaltning. Därmed hade myndigheterna fått stor handlings-
frihet att själva utveckla e-förvaltningen. Regeringen hade främst 
använt styrmedel av stödjande karaktär, bland annat med hjälp av 
Statskontoret. 

Granskningen visade att denna styrning hade fått ett begränsat 
genomslag hos myndigheterna. Regeringen hade inte i tillräcklig 
omfattning skapat nödvändiga förutsättningar för myndigheternas 
utveckling av elektroniska tjänster. Det saknades myndighetsspeci-
fika mål och återrapporteringskrav, något som myndigheterna efter-
lyste. 

Arbetet med att undanröja de legala hindren för införandet av e-
tjänster hade också gått mycket långsamt. Bristen på samordning var, 
enligt Riksrevisionen, en viktig förklaring till varför e-förvaltningen 
fått så svagt genomslag i styrningen av enskilda myndigheter. 

Riksrevisionen bedömde att det fanns risk för betydande nega-
tiva konsekvenser för utvecklingen av den elektroniska förvaltning-
en om inte problemen åtgärdades. Riksrevisionen konstaterade dock 
att regeringen hade vidtagit ett antal åtgärder för att utveckla sin 
styrning av den elektroniska förvaltningen, exempelvis genom att 
inrätta Nämnden för elektronisk förvaltning och Delegationen för 
utveckling av offentliga e-tjänster. Dessa åtgärder hade dock, enligt 
Riksrevisionens bedömning, inte varit tillräckliga för att lösa de pro-
blem som hotade reformen och möjligheterna att ta till vara refor-
mens potential. Riksrevisionen rekommenderade därför regeringen 
att överväga lämpliga åtgärder för att mer systematiskt arbeta med 
införandet av den elektroniska förvaltningen.  

Riksrevisionen rekommenderade bland annat att regeringen skulle 
klargöra vad som förväntades av respektive myndighet för att under-
lätta myndigheternas prioriteringar. Riksrevisionen rekommenderade 
också att det skulle skapas tydliga förutsättningar för myndigheternas 
arbete med den elektroniska förvaltningen. Framför allt gällde detta 
legala förutsättningar. 
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Riksrevisionens slutsats var att det inte var bättre service till med-
borgarna som hade varit den primära drivkraften när fallmyndig-
heterna utvecklat e-tjänster, utan den interna kostnadseffektiviteten. 

Riksrevisionen 2016 – Den offentliga förvaltningens digitalisering 
– En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? 

Riksrevisionen genomförde 2016 återigen en granskning av e-för-
valtningen. Slutsatsen av granskningen var att de offentliga aktörerna 
huvudsakligen inte driver utvecklingen i enlighet med regeringens 
mål och att de kan göra mer för att utveckla e-förvaltningen. Riks-
revisionen menade att regeringen kan ge bättre förutsättningar för e-
förvaltningen. Regeringen har inte skapat de institutionella förutsätt-
ningarna som krävs för att statliga myndigheter, kommuner och 
landsting ska kunna ta sitt ansvar och uppfylla målet om en enklare, 
öppnare och effektivare förvaltning. Riksrevisionen sade att för att 
de positiva effekterna av e-förvaltning ska kunna realiseras krävs ett 
institutionellt ramverk som möjliggör digitalisering. Riksrevisionen 
framhöll att regeringen ansvarar för att utforma de institutionella 
förutsättningarna, bl.a. organisationsstruktur, regelverk och styr-
ning. Utan tillräckliga förutsättningar är det dock svårt för statliga 
myndigheter, landsting och kommuner att driva den digitala utveck-
lingen framåt. 

Granskningen visade också att regeringen har utrett det institu-
tionella ramverket flera gånger under 15–20 års tid men inte tagit till 
vara den kunskap som byggts upp. Ingen har helhetsansvaret och 
ansvarar för att lösa problem på en högre nivå, till exempel finansier-
ing av förvaltningsgemensamma projekt, rättsliga förutsättningar för 
att utveckla e-tjänster och förvaltningsgemensamma standarder. 

Riksrevisionen konstaterade också att ett antal utredningar och 
studier sedan tidigt 2000-tal har pekat på problemen i mötet mellan 
digital teknik och gällande lagstiftning men granskningen visade att 
problemen finns kvar. Det tar tid att utreda juridiska frågor och för 
att komma runt problemen har e-tjänster byggts upp utifrån juri-
diska vägledningar och utan praxis. Det har lett till att olika aktörer 
har olika uppfattning om de rättsliga förutsättningarna och att den 
rättsliga grunden för vissa e-tjänster är osäker. Granskningen visade 
också att huvudproblemen för Mina meddelanden, e-arkiv och öppna 
data, handlar om personuppgiftsansvar och sekretess. 
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En annan fråga som Riksrevisionen lyfte fram var de offentliga 
aktörernas it-system som försvårar utvecklingen av e-förvaltningen, 
både inom och mellan offentliga organisationer. It-systemen är i 
många fall föråldrade och bygger dessutom på olika standarder och 
format. Det innebär bl.a. att de offentliga aktörerna är inlåsta i gamla 
system. Att byta it-system kräver dels stora investeringar i hård- och 
mjukvara, dels ett arbete med att flytta information från ett system 
till ett annat.  

För att kunna utveckla en effektiv e-förvaltning bör systemen 
bygga på gemensamma standarder och kunna hantera olika tekniska 
format. Det saknas gemensamma specifikationer och format för de 
offentliga aktörernas it-system. Exempelvis saknas det gemensamma 
standarder för hur de offentliga aktörerna ska samla in och publicera 
öppna data, vilket resulterar i att det finns en mängd olika sätt att 
hantera öppna data. Det försvårar i sin tur för andra organisationer 
att använda offentliga data på ett effektivt sätt.  

Riksrevisionen konstaterade att bristande finanisering är ett  
huvudproblem som statliga myndigheter, landsting och kommuner 
tar upp som hinder för digitalisering. Problemen med finansiering 
har tre aspekter: det finns inte medel inom verksamheten till att 
starta och driva e-förvaltningsprojekt, att gemensamma e-förvalt-
ningsprojekt saknar tydlig finansiering och att det för Mina medde-
landen, e-arkiv och öppna data har varit en kortsiktig finansiering 
som inte har gynnat utvecklingen. 

Enligt Riksrevisionen hindrar den nuvarande styrningen utveck-
lingen av e-förvaltningen. Regeringens val att styra e-förvaltningen 
genom att delegera ansvaret till kommittéer, råd och statliga myndig-
heter har till viss del gynnat utvecklingen, framför allt har E-dele-
gationens vägledningar använts av de offentliga aktörerna för att ut-
veckla e-tjänster. Den tillämpade styrningen medför dock att de 
offentliga aktörerna inte har någon instans till vilken de kan lyfta de 
problem som de möter, eftersom det inte finns någon mottagare för 
e-förvaltningsfrågor. Riksrevisionens iakttagelser summeras på föl-
jande sätt: 

 Regeringen har satt upp höga mål för Sverige som digital nation.  

 Ansvaret för it-politik, e-förvaltning och digitalisering har pend-
lat mellan olika departement.  
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 Regeringen har huvudsakligen styrt e-förvaltningen genom att 
delegera ansvaret till statliga myndigheter och kommittéer.  

 Sedan 1990-talet har det gjorts många utredningar som upprepar 
samma problematik: att det är viktigt med samverkan för att ut-
veckla e-förvaltningen, att det finns en brist på gemensamma stan-
darder och problem med att utveckla e-tjänster utifrån gällande 
lagstiftning.  

 Regeringens styrning av e-förvaltningen är kritiserad för att vara 
kortsiktig och fragmenterad.2  

Riksrevisionen konstaterade att många offentliga aktörer vill ha en 
starkare styrning av den offentliga förvaltningens digitalisering. De 
frågar efter en tydligare målbild för hur de ska arbeta med digitali-
seringen. Regeringen behöver, enligt Riksrevisionen, prioritera digi-
taliseringen genom att ge uppdrag och resurser och se till att pro-
blemen gällande lagar och förordningar hanteras. Konsekvensen av 
den tillämpade styrningen är att de offentliga aktörerna arbetar var 
för sig med att utveckla e-tjänster och att de försöker lösa samma 
problem på varsitt håll. Riksrevisionen rekommenderade att 

Regeringen bör stärka greppet om e-förvaltningen och besluta vilka 
frågor som är strategiskt viktiga och som bör prioriteras. Regeringen 
bör sedan ge den offentliga förvaltningen uppdrag och förutsättningar 
att genomföra prioriterade områden.  

Det saknas en mottagare för de problem som de offentliga aktörerna 
möter i arbetet med e-förvaltning. Regeringen bör utse en aktör som 
”äger” e-förvaltningsfrågan och som har mandat att hantera bristande 
förutsättningar, t.ex. gemensamma standarder, finansiering och gällande 
lagstiftning.  

Regeringen bör på ett samlat sätt utreda vilka författningsändringar 
som behövs för att kunna skapa en digital förvaltning.  

Regeringen bör ta fram en nationell strategi för arbetet med öppna data 
som tydligt anger vilken typ av information som är strategiskt viktig att 
publicera som öppna data, hur arbetet ska finansieras samt i vilket for-
mat det ska publiceras.  

                                                                                                                                                               
2 RiR 2016:14, Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effekti-
vare förvaltning? s. 21. 
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Regeringen bör uppdra åt Riksarkivet att ta fram en nationell strategi 
för införandet av e-arkiv i den offentliga förvaltningen.  

Regeringen bör ha som krav att offentlig posthantering ska ske digi-
talt, antingen genom Mina meddelanden eller annan e-tjänst.3 

Ekonomistyrningsverket om styrningen av e-förvaltningen 

Ekonomistyrningsverket lämnade 2016 sin första delrapport enligt 
uppdraget att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning.4 När 
det gäller statsförvaltningens digitalisering konstaterade Ekonomi-
styrningsverket att det finns flera förbättringsområden, bland andra 
är förbättrad styrning och uppföljning ett sådant. Enligt analysen är 
det tydligt att digitalisering inte finns ”på kartan” på det sätt som är 
önskvärt utifrån regeringens uttalade ambitioner om att Sverige ska 
bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Eko-
nomistyrningsverket menade att detta delvis beror på att styrmedlen 
inte används i tillräckligt stor utsträckning och på att uppföljningen 
inom området är ofullständig. 

Ekonomistyrningsverket anförde att det inte är den formella ut-
formningen av vare sig den svenska förvaltningsmodellen eller re-
sultatstyrningen som sådan som hindrar digitaliseringen från att få 
genomslag i statsförvaltningen. Problemet hänger snarare ihop med 
hur riksdagen och regeringen – inom ramen för denna modell – har 
valt att tillämpa sin styrning av förvaltningen.5 

Även den fundamentala frågan om myndigheternas kompetens 
och förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter lyftes fram.  

Att prata om, och ställa krav på, digitalisering om myndigheterna sak-
nar förutsättningar att bedriva verksamhetsutveckling på ett effektivt 
och kvalitativt sätt riskerar att leda till att det önskade resultatet inte 
kan nås.6 

Ekonomistyrningsverket konstaterade att myndigheternas utveck-
ling (och i samverkan mellan aktörer) ofta utgår från ett inifrån-per-

                                                                                                                                                               
3 RiR 2016:14, Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effekti-
vare förvaltning? s. 9f. 
4 Regeringsbeslut 2015-04-09, N2015/3210/EF, Uppdrag att ge stöd till regeringens satsning 
på e-förvaltning. 
5 ESV 2016:25, Delrapport Statsförvaltningens digitalisering, Uppföljning och analys. 
6 ESV 2016:25, Delrapport Statsförvaltningens digitalisering, Uppföljning och analys, s. 39. 
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spektiv. Det är interna effektiviseringar eller interna kvalitetsaspek-
ter som styr utvecklingen i stället för en utveckling för att skapa 
tjänster och processer som ger medborgar- och samhällsnytta. 

Ekonomistyrningsverket bedömde att de flesta myndigheterna 
i dagsläget befinner sig på en relativt låg mognadsnivå när det gäller 
digitalisering och därför behöver stöd.  

4.1.2 E-delegationen 

I sitt betänkande Organisering av framtidens e-förvaltning bedömde 
E-delegationen att  

den svenska förvaltningsmodellen med relativt självständiga myndig-
heter och kommunalt självstyre är så fast etablerad att inte ens e-för-
valtningen kan frigöra sig från den. Erfarenheter visar att det i stället är 
viktigt att hitta former för en funktion som bygger på samarbete, med-
inflytande och koordinering snarare än styrning.7 

Därför föreslog E-delegationen att samordningen av de gemen-
samma e-förvaltningsfrågorna skulle föras in i en medlemsorganisa-
tion liknande Arbetsgivarverkets kollegiemodell. För att stärka sam-
verkan med den statliga och kommunala sektorn borde den nya 
organisationen upprätta ett särskilt samarbetsorgan med den kom-
munala sektorn.  

E-delegationen föreslog att en utredare skulle utses för att utfor-
ma regler och andra beslut som skulle krävas, föreslå former för sam-
ordningen inom hela den offentliga sektorn och lämna förslag på de 
uppgifter som skulle tillföras funktionen. Vidare föreslog delegatio-
nen, för att undvika avbrott, att E-delegationens mandat skulle fort-
sätta till dess en ny organisation kunde överta den nya verksamheten. 

4.1.3 Digitaliseringskommissionen 

I sitt slutbetänkande8 i december 2016 anförde Digitaliseringskom-
missionen att Sverige behöver en myndighet för digitalisering. En 
myndighet som kontinuerligt och långsiktigt skulle kunna arbeta 
med digitaliseringsfrämjande arbete i form av kunskapsuppbyggnad, 
                                                                                                                                                               
7 SOU 2013:75, Organisering av framtidens e-förvaltning, betänkande av E-delegationen, s. 13. 
8 SOU 2016:89, För digitalisering i tiden, slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen. 
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omvärldsanalyser, policyutveckling och stöd för utveckling av kom-
petens för det digitala samhället. Dessutom skulle myndigheten ha 
möjlighet att vara operativ genom att driva projekt. Kommissionen 
slog fast att det nu är  

dags att lägga fast en stabil och långsiktig organisation för att främja 
digitaliseringen av Sverige.9 

För att digitaliseringens möjligheter skulle kunna användas i såväl 
offentliga verksamheter som i näringsliv, civilsamhälle och av indivi-
der borde myndigheten ha ansvar för det kontinuerliga statliga enga-
gemanget med följande uppdrag; 

– systematisk kunskapsuppbyggnad om samtidens och framtidens 
sakfrågor, 

– analys för att identifiera nytta, värde och utmaningar, 

– stöd för myndigheter och kommuners utvecklingsarbete, 

– utveckling av strategisk samverkan, samt 

– framtagande av policyunderlag av olika slag. 

Kommissionen anförde att digitaliseringen gör att det offentliga blir 
alltmer beroende av samverkan med företag för innovationer och att 
gemensamt utveckla produkter och tjänster. Därför behöver staten, 
landstingen och kommunerna vidareutveckla arbetssätt och proces-
ser för att kunna hantera många aktörer med olika intressen. Kom-
missionen argumenterade att en myndighet skulle kunna ha ett an-
svar för att ta initiativ till och underlätta sådan samverkan inom olika 
områden och se till att nödvändig kunskapsuppbyggnad, samverkan 
och åtgärder kommer till stånd.10 

4.1.4 Sammanfattande reflektion 

Ända sedan 2004 har Riksrevisionen påtalat att det saknas en tydlig 
styrning från regeringen när det gäller e-förvaltningen. Även brist på 
samordning mellan ansvariga myndigheter påtalades tidigt. Ett de-

                                                                                                                                                               
9 SOU 2016:89, För digitalisering i tiden, slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen. 
10 SOU 2016:89, För digitalisering i tiden, slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
93 av 341



SOU 2017:23 Ett samlat ansvar – bedömningar och förslag 

97 

cennium senare konstaterade Riksrevisionen att ingen har tagit det 
helhetsansvar som behövs samt att det saknas ett institutionellt ram-
verk för att möjliggöra digitalisering. Riksrevisionen påtalade även 
att det har saknats långsiktig finansiering, vilket inte har gynnat ut-
vecklingen. 

Ekonomistyrningsverket instämmer i att det är bristen på styrning 
från regeringen som har varit avgörande för utvecklingen. Myndig-
heterna har inte haft ett användarperspektiv för att skapa medborgar- 
och samhällsnytta utan har fokuserat på interna effektiviseringar. 

E-delegationen förespråkade en funktion som bygger på sam-
arbete, medinflytande och koordinering snarare än styrning men 
Digitaliseringskommissionen avslutade sitt arbete 2016 med att före-
slå att det skulle skapas en myndighet för digitalisering. 

Utredningen menar att valet att delegera ansvaret för arbetet med 
e-förvaltning till myndigheterna har gjort att Sverige har halkat efter 
jämförbara länder när det gäller den digitala förvaltningen. Reger-
ingen har inte förtydligat vilka uppdrag myndigheterna har när det 
gäller digitalisering.  

4.2 En nationell digital infrastruktur 

Utredningen bedömer: Politiken för digital förvaltning bör ut-
formas mot bakgrund av dess roll i den nationella digitala infra-
strukturen. En prioriterad fråga är vilket som ska vara det offent-
liga åtagandet i denna infrastruktur, både i principiella termer och 
vilka tjänster som det offentliga ska tillhandahålla. 

 
För digitalisering och statlig e-förvaltning har riksdagen beslutat 
om vissa mål och regeringen om andra. 

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och 
samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl 
utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom 
bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.11  

Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter.12  
                                                                                                                                                               
11 Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315. 
12 Prop. 2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87. 
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För det it-politiska målet finns två delmål beslutade av riksdagen. 
Det ena delmålet är att elektroniska kommunikationer ska vara  
effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. De 
elektroniska kommunikationerna ska i första hand tillhandahållas 
genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha ett ansvar på 
områden där allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av mark-
naden.13  

Det andra delmålet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. 
Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av 
elektroniska samhällstjänster och service via bredband.14  

E-delegationen föreslog ett vidgat begrepp för e-förvaltningen. 
Produktivitet och effektivitet skulle även fortsättningsvis vara viktiga 
utgångspunkter i e-förvaltningen, men den politiska målsättningen 
borde breddas till att innefatta samhällets samlade utvecklings-
förmåga och innovationskraft. En förvaltning med hög omställnings-
förmåga och flexibilitet skulle eftersträvas. Den skulle ha en förmåga 
att kontinuerligt utvecklas efter medborgarnas, företagarnas, EU:s 
och regeringens behov. E-förvaltning, menade delegationen, borde 
inte längre betraktas som en intern angelägenhet för myndigheterna, 
utan som en gemensam resurs som bör ställas till förfogande för den 
övergripande samhällsutvecklingen. 

Den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag i kombi-
nation med myndigheternas vilja att samverka med tredjepartsaktörer, 
samt dessa aktörers efterfrågan och kapacitet för att återutnyttja  
offentlig information och offentliga e-tjänster, pekar i riktning mot en 
utökad samverkan mellan olika typer av aktörer med det gemensamma 
syftet att utveckla e-tjänster. /---/  

I en sådan utveckling ses medborgare och företagare inte bara som 
”skattebetalare” eller ”kunder” utan som kompetenta medborgare – i 
samma betydelse som medarbetare eller medverkare.15 

Delegationen föreslog att begreppet den tredje generationens e-för-
valtning skulle användas på detta utvidgade perspektiv.  

Den dåvarande regeringen tog fram en digitaliseringsstrategi. I 
dokumentet It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige valde 
regeringen att skilja på hård och mjuk digital infrastruktur.  
                                                                                                                                                               
13 Prop. 2014/15:1, utg. omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86. 
14 Prop. 2009/10:193, utg. omr. 22, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297. 
15 SOU 2009:86, Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. 
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Vid sidan om den hårda infrastrukturen, t.ex. kommunikations-
nät, behövdes, enligt regeringen, resurser i form av information som 
gjorts tillgänglig, grundläggande tjänster och funktioner. Den mjuka 
infrastrukturen är ett fundament för att uppnå interoperabilitet, dvs. 
att få system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera 
tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att över-
enskomna regler följs. Regeringen avsåg här bland annat standarder 
såsom ledningssystem för informationssäkerhet. 

I betänkandet Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – 
den mjuka infrastrukturen på väg skrev E-delegationen att en starkt 
decentraliserad förvaltning med självständiga myndigheter har stora 
behov av förvaltningsgemensamma funktioner för att möjliggöra 
att existerande myndighetsspecifika informationssystem kan kom-
municera med varandra. En mer standardiserad nationell mjuk in-
frastruktur skulle leda till besparingar eftersom varje myndighet 
inte behövde utveckla egna funktioner eller tjänster. Den nya 
mjuka infrastrukturen sågs som en nödvändighet för att förvalt-
ningen skulle kunna erbjuda privatpersoner och företagare tjänster 
anpassade efter deras behov. Det vill säga tjänster baserade på livs-
händelser snarare än förvaltningens interna organisation. En sådan 
infrastruktur skulle även underlätta för Sverige att leva upp till sina 
åtaganden inom EU. 

Konsultföretaget Ramböll har haft Regeringskansliets uppdrag 
att bl.a. ta fram en definition och en kartbild för den nationella digi-
tala infrastrukturen. Ramböll föreslog följande definition av natio-
nell digital infrastruktur, NDI: 

Den nationella digitala infrastrukturen (NDI) är de digitala lösningar 
och standarder som regeringen beslutat ska utgöra grunden för hur det 
offentliga Sverige utbyter information och tillhandahåller digitala tjäns-
ter. NDI skapar långsiktiga förutsättningar för offentliga och privata 
aktörer att arbeta effektivt, samordnat och innovativt i utvecklingen av 
det digitala Sverige. Ytterst syftar NDI till att göra vardagen enklare för 
medborgare och företag.16 

Ramböll föreslog att de bärande principerna för NDI ska vara lång-
siktighet i styrning och finansiering, med tydligt utpekat utvecklings- 
och förvaltningsansvar samt förstärkning av den personliga integrite-
ten genom krav på hög tillgänglighet, transparens och informations-
                                                                                                                                                               
16 Dnr. Fi2016/03059/DF. 
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säkerhet. Inriktningen bör vara att möta hela eller stora delar av för-
valtningens behov, betydande besparingar eller kvalitetsförbättringar 
för förvaltningen och samhället i stort, samt utformning i överens-
stämmelse med EU:s strategi för den digitala inre marknaden.  

Utredningen menar dock att det finns anledning att invända 
mot Rambölls definition. För det första är det alltför begränsande 
att låta begreppet nationell digital infrastruktur enbart omfatta av 
regeringen beslutade lösningar. För det andra är det inte heller rim-
ligt att, givet de av riksdagen beslutade it-politiska målen, begränsa 
begreppet till att enbart avse vad som är politiskt beslutat.  

En stor del av såväl den hårda som den mjuka infrastrukturen 
har etablerats av aktörer på marknaden. BankID, som grundar sig 
på ett samarbete mellan bankerna, är i dag den dominerande leve-
rantören av e-legitimation inom såväl den privata som den offent-
liga sektorn. E-postboxen var en lösning för säker e-post, skapad av 
Posten 2001, men som lades ned på grund av bristande efterfrågan. 
Den digitala brevlådan Brevo startades främst för att skapa en kanal 
för att säkert sända meddelanden om kreditupplysning till konsu-
menterna. Företaget köptes sedermera upp av Kivra som för när-
varande är den största leverantören av digitala brevlådor. 

Enligt utredningen behöver inte en funktionellt användbar de-
finition av nationell digital infrastruktur vara precis, snarare tvärt-
om. Om definitionen ska överensstämma med det i verkligheten 
observerbara och vara en grund för politiska prioriteringar måste 
den ge utrymme för marknadsaktörer och även innefatta sådant som 
inte är politiskt beslutat.  

I stället för att införa en politisk definition av vad som ska anses 
ingå i den nationella digitala infrastrukturen är det angeläget att be-
skriva vilka roller offentliga aktörer ska ha och vilka digitala tjäns-
ter de ska erbjuda samt, inte minst viktigt, vad som ska ingå i det 
offentliga åtagandet beträffande den nationella digitala infrastruk-
turens komponenter. 

I den nationella digitala infrastrukturen har den statliga förvalt-
ningen vissa roller, samt kommunala och privata aktörer andra. Det 
kan vara praktiskt att betrakta vissa funktioner snarare som en del-
mängd i form av en statlig infrastruktur som främst har andra stat-
liga aktörer som brukare. En annan delmängd är offentlig infra-
struktur som är gemensam för staten och kommunerna. Nationella 
digitala tjänster är därmed att se som sådana tjänster som är en del 
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av den nationella digitala infrastrukturen och som därmed har en an-
vändning både inom och utanför den statliga och den kommunala 
sektorn. 

Staten har dock flera roller i den nationella digitala infrastruk-
turen än att bara vara utförare av tjänster. Staten kan vara en möjlig-
görare, dvs. tillhandahålla tjänster som gör digitala transaktioner 
mellan enskilda möjliga, t.ex. genom att stödja utbyggnaden av den 
fysiska infrastrukturen. Staten kan vara en kund som efterfrågar digi-
tala tjänster. Genom detta kan man stimulera utveckling och inno-
vationer. Som kund kan staten också uppfattas som en garant, dvs. 
en aktör som skapar tilltro till tjänster. Det staten köper, det kan 
man lita på. Staten kan vara en aktiv garant genom att uppträda som 
regulator.  

Som synes är rollerna inte ömsesidigt uteslutande utan kan 
kombineras. Det säger sig självt att frågan om vilken roll staten ska 
spela i olika avseenden inom den nationella digitala infrastrukturen 
inte är en fråga om förvaltning som kan delegeras till myndig-
heterna utan hör hemma på politisk nivå. 

Nyttiggörandet av ny teknik väcker frågor om arbetssätt och 
organisation. Översatt till den offentliga förvaltningen betyder det 
att det blir aktuellt att ta ställning till fördelning av medel, lagstift-
ning, myndighetsstruktur och myndigheternas uppdrag. Att stats-
makterna inrättat Statens servicecenter och E-hälsomyndigheten 
visar att digitaliseringen påverkar statens organisation. Digitaliser-
ingen lyfter också principiella och viktiga frågor om var gränsen går 
för det offentliga åtagandet. Det är inte säkert att tjänster ska ut-
föras bara för att det är möjligt, eller nästan gratis att utföra dem.  

Det är troligt att en kommande frågeställning kan vara hur  
offentlig verksamhet ska använda den information som finns till-
gänglig om individen för att uppmana denna att utnyttja olika tjäns-
ter. Ytterligare en fråga kan vara gränsen mellan statlig och kommu-
nal verksamhet när t.ex. kommunala ärenden handläggs med stöd av 
statliga informationssystem. 
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4.3 Informationssäkerhet, integritetsskydd  
och personuppgiftsansvar 

4.3.1 Säkerhetsfrågorna behöver integreras  
i digitaliseringen av den offentliga sektorn 

Utredningen bedömer: Säkerhetsfrågorna behöver integreras i 
digitaliseringen av den offentliga sektorn. Stödet till statliga och 
kommunala myndigheter behöver stärkas i dessa frågor. Detta 
inte minst för att informationssäkerhet täcks in av flera olika lagar 
som bitvis överlappar varandra. Detsamma kan sägas om ansvaret 
för de myndigheter som har uppdrag inom områdena informa-
tionssäkerhet, integritetsskydd och personuppgiftsansvar. Sam-
tidigt skiljer sig myndigheternas befogenheter betydligt. 

 
Frågor om personlig integritet, informationssäkerhet och person-
uppgiftsansvar har under utredningens arbete kommit upp i många 
sammanhang. Det är avgörande för att digitaliseringen ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt att det går att lita på att män-
niskors personliga integritet skyddas mot kränkning genom oakt-
sam användning av personuppgifter. Det är också avgörande att 
myndigheternas informationssystem är uppbyggda för att klara av 
en ökad användning och är motståndskraftiga mot eventuella an-
grepp. Samtidigt är det svårt att hitta entydiga svar på frågan om hur 
informationssäkerhetsansvar förhåller sig till personuppgiftsansvar. 

Mot bakgrund av att bedrägeribrotten ökar och att denna typ av 
brottslighet ofta förekommer via internet eller genom bank- eller 
kontokortsbedrägerier17 finns det ett gemensamt samhällsintresse av 
att stärka säkerheten i den digitala utvecklingen så mycket som möjligt. 

Även när det gäller myndigheter och samhällsfunktioner som har 
kommit långt med digitaliseringen finns det säkerhetsfrågor som 
behöver adresseras. Ett exempel som visar efterfrågan var under E-
legitimationsdagen den 1 februari 2017 när cirka 260 besökare från 
offentlig och privat sektor interaktivt fick svara på vad de ansåg var 
den viktigaste frågan kring e-legitimering de närmaste åren. Säker-
heten bedömdes överlägset vara viktigast.18 
                                                                                                                                                               
17 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bedragerier-och-ekobrott.html, 2017-02-14. 
18 http://www.anppub.com/newsletterweb/44465F467749445D4771434A59/4746594476474
05E427347465A43, 2017-02-14. 
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4.3.2 Informationssäkerhet 

I dag delas ansvaret för frågorna om informationssäkerhet och per-
sonlig integritet mellan olika myndigheter som har olika perspektiv 
och förhållningssätt till hur frågorna ska behandlas beroende på sina 
respektive uppdrag. 

Enligt utredningens mening saknas det i dag en samordnande 
funktion som kan ansvara för att dessa aspekter beaktas när Sverige 
genomför digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.  

Informationssäkerhet kan beskrivas som de åtgärder som vidtas 
för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och 
för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Möjliga 
säkerhetsåtgärder är att införa en viss policy, rutin, process, organisa-
tionsstruktur eller olika mjuk- och hårdvarufunktioner. Säkerhets-
arbetet kan också innefatta att utforma, införa, övervaka, granska 
och förbättra dessa åtgärder för att säkerställa att organisationens 
säkerhets- och verksamhetsmål uppnås. 

I Sverige har sju myndigheter gemensamt skapat en webbplats, 
www.informationssakerhet.se, som erbjuder ett sammanhållet och 
praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.19 

På webbplatsen beskrivs i korthet att information behöver skyd-
das så: 

 att den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet), 

 att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller för-
störd (riktighet), 

 att endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet), 
och 

 att det går att följa hur och när informationen har hanterats och 
kommunicerats (spårbarhet). 

Vidare förklaras på webbplatsen att informationssäkerhet omfattar 
både administrativa rutiner med policys och riktlinjer samt tekniskt 
skydd med bland annat brandväggar och kryptering. Det handlar 
                                                                                                                                                               
19 Informationssäkerhet.se är en gemensam satsning av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Post- och tele-
styrelsen, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten. Myndigheterna har alla ett särskilt ansvar 
för samhällets informationssäkerhet och ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet 
(Samfi). MSB avsätter resurser för ett Samfi-kansli. Övriga Samfi-myndigheter bidrar med re-
surser vid behov och efter förmåga. 
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om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktig pro-
cess för att ge en organisations kritiska information det skydd den 
förtjänar.20 

MSB:s ansvar 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett sär-
skilt ansvar för informationssäkerhetsfrågor inom den offentliga 
förvaltningen. MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets 
informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutveck-
lingen inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om 
förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och 
landsting samt företag och organisationer.  

MSB ska årligen lämna en rapport till regeringen med en sam-
manställning av de incidenter som rapporterats in till MSB, Säker-
hetspolisen och Försvarsmakten som gäller informationssäkerhet. 

MSB ska även rapportera till regeringen om förhållanden på in-
formationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på 
olika nivåer och områden i samhället. 

MSB ska dessutom ansvara för att Sverige har en nationell funk-
tion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga 
och hantera it-incidenter. MSB ska:  

 agera skyndsamt vid it-incidenter genom att sprida information 
samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och med-
verka i det arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter 
av det inträffade,  

 återrapportera till berörda aktörer i samband med att en it-inci-
dent har rapporterats, 

 samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom infor-
mationssäkerhetsområdet, och 

 vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i 
andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet 
med dessa.21 

                                                                                                                                                               
20 www.informationssakerhet.se, 2017-01-13. 
21 11 a–b §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 
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MSB:s vision och önskemål 

Enligt MSB behöver informationssäkerhetsfrågorna inom den  
offentliga förvaltningen lyftas till ledningsnivå. På samma sätt som 
ledningen i organisationen behöver styra och tillsätta resurser för 
arbetet med att införa e-legitimationer och e-underskrifter behöver 
ledningen se till att säkerhetsfrågorna beaktas. Ett ledningssystem 
för informationssäkerhet (LIS) är ett sätt för organisationens led-
ning att på ett systematiskt sätt styra arbetet med informationssäker-
het i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra säkerheten i verksamhetens informationshantering. 
Skyddet för e-tjänster och stödsystem och tillhörande infrastruktur 
är en del i detta arbete.22 

Statliga myndigheter är skyldiga att bedriva ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av ett lednings-
system för informationssäkerhet.23 Samtliga organisationer som han-
terar information som behöver skyddas avseende konfidentialitet, 
riktighet, tillgänglighet och spårbarhet har dock, enligt MSB, behov 
av ett LIS utformat för att passa den egna verksamheten. 

Som ett första steg behöver myndigheten klassificera den infor-
mation som hanteras med utgångspunkt i konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet i olika nivåer utifrån vilka konsekvenserna kan bli 
om skyddet brister. Klassificeringen kan även omfatta spårbarhet, 
eller andra aspekter, där så behövs. Därefter behöver de hot som 
riktas mot information, system och tjänster identifieras och analy-
seras för att på så sätt kunna bedöma aktuella risknivåer. 

Utifrån informationsklassificeringens resultat och den genom-
förda riskanalysen identifieras och vidtas därefter de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla skyddsbehovet. 

Att arbeta systematiskt med informationssäkerhet är en förut-
sättning för att inte under- eller överarbeta säkerhetsåtgärder, att 
som organisation ha en överblick över området, att hålla ledningen 
uppdaterad om risker och att kunna prioritera bland de åtgärder 
som behöver införas. 

Följande åtta punkter kan, enligt MSB, ses som en lägsta nivå för 
systematiskt informationssäkerhetsarbete inom en organisation.  
                                                                                                                                                               
22 www.informationssakerhet.se, 2017-01-13. 
23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:1) om statliga 
myndigheters informationssäkerhet. 
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1. Utse en funktion för informationssäkerhet. Funktionens placer-
ing bör vara direkt underställd den högsta ledningen. För att på 
bästa sätt kunna arbeta med frågorna visar erfarenhet att funk-
tionen behöver använda en majoritet av sin tid till informations-
säkerhetsuppdraget. Funktionen behöver kompetensutvecklas 
kontinuerligt.  

2. Det första funktionen bör göra är att ta fram en analys av nu-
läget i organisationen. Göra en övergripande verksamhetsanalys 
för att få kunskap om organisationens processer, vilken infor-
mation som hanteras, samt vilket behov av skydd och vilka krav 
som finns. Gör därefter en övergripande analys för att få en bild 
av riskerna kopplade till den information som hanteras. Gör 
också en gap-analys genom en inventering av existerande säker-
hetsåtgärder jämförda med skyddsbehovet som framkommit 
genom verksamhets- och riskanalysen. Här handlar det om att 
skapa en samlad bild om informationssäkerhetsnivån i organisa-
tionen. Det är viktigt för att kunna presentera för ledningen.  

3. Informera ledningen hur nuläget ser ut. Visa exempel på reella 
hot och inträffade incidenter. Visa på förutsättningarna för säker 
digitalisering. Informationssäkerhetsområdet är ett komplext om-
råde och flera kompetenser behövs i arbetet. 

4. Skapa en handlingsplan utifrån nuläget. Handlingsplanen bör be-
slutas av ledningen. Ta fram styrdokument, policy och riktlinjer 
samt åtgärda de viktigaste bristerna och sårbarheterna, t.ex. be-
redskap mot skadlig kod, backuprutiner etc.  

5. Identifiera vilken information som hanteras i verksamheten. 
Klassificera sedan informationen efter hur allvarliga konsekven-
serna skulle bli av bristande informationssäkerhet. Fokusera på 
den mest kritiska informationen/känsliga informationen som är 
i behov av höga skyddskrav. Ta här gärna hjälp av Metodstöd för 
LIS som är publicerat på https://www.informationssakerhet.se.  

6. Se till att höja säkerhetsmedvetandet inom organisationen och 
stödja organisationens förmåga att efterleva kraven i de fram-
tagna riktlinjerna. Detta kan ske t.ex. genom utbildning och att 
ta fram vägledningar och annan information.  
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7. Ta fram informationssäkerhetsrelaterade krav som sedan används 
vid upphandlingar. Det är viktigt att få med informationssäker-
hetskrav vid upphandling. 

8. Gör uppföljningar. Se över om organisationen efterlever det som 
står i de framtagna riktlinjerna samt se över innehållet för att 
hantera nya risker, förändrad verksamhet och förbättringar av 
ledningssystemet. Planera in återkommande uppföljning/revison 
av verksamheten. Resultaten av uppföljningen ska ingå som en 
del av den återkommande rapporteringen till ledningen. 

Alla verksamheter behöver vidta vissa säkerhetsåtgärder för att ha en 
god informationssäkerhet. En säkerhetsåtgärd kan vara av karaktären 
fysisk (t.ex. brandlarm och lås), administrativ (t.ex. att styrande 
dokumentation finns och efterlevs), organisatorisk (t.ex. tillräckliga 
personella resurser) eller teknisk (t.ex. brandvägg och antivirus-
program). Säkerhetsåtgärder införs för att minska de risker som 
identifierats vid riskanalysen och gapanalysen (se punkt 2 ovan). 

MSB efterlyser vidare efter en funktion för samordning av myn-
digheters upphandling inom it-området. Genom att formulera krav-
profiler för tillgänglighet och skydd i den offentliga sektorns kom-
munikationer som stöd till den upphandlingsansvariga myndigheten 
tillgodoses flera, till synes, motstridiga krav. För det första får den 
offentliga sektorns kommunikation en jämn och hög kvalitet. För 
det andra effektiviseras upphandlingsarbetet. För det tredje kommer 
en enhetlig kravbild att skapa förutsättningar för en ökad konkur-
rens. För att detta ska bli verklighet behövs en funktion för samord-
ning och inriktning som tar fram, förvaltar och över tiden vidare-
utvecklar krav, med möjlighet att nivåanpassa tillgänglighet och 
skydd. Funktionen ska ha nära samverkan med såväl offentliga orga-
nisationer som marknadens aktörer. 

Den offentliga sektorn är en betydande beställare som genom stor 
upphandlingsvolym har förutsättningar att ställa krav och genom av-
tal påverka såväl normer och priser för informationssäkerhetsåtgär-
der. En sådan påverkan gynnar samtliga aktörer inom den offentliga 
sektorn och på sikt även medborgarna och näringslivet. 

E-delegationen har tidigare pekat på vikten av att hela den  
offentliga sektorn använder sådant som en enskild myndighet har 
gjort bra, så som betydelsen av att utveckla fler former av ”koncern-
tänkande” med gemensam planering av stödprocesser, där varje  

Handling C, KSAU 2017-05-16 
104 av 341



Ett samlat ansvar – bedömningar och förslag SOU 2017:23 

108 

aktör fokuserar på sina kärnprocesser. Ett sådant arbetssätt minskar 
resursåtgången eftersom de offentliga aktörerna kan lära av varandra 
och undvika onödiga misstag. Ett centraliserat förhållningssätt i upp-
handlingsprocesserna gör att säkerheten för informationen höjs och 
att resurserna kan användas mer effektivt. 

Även Riksrevisionen konstaterar i sina granskningar avseende it 
och outsourcing att: 

det är stora skillnader mellan olika myndigheters kompetens att be-
döma frågor om IT och outsourcing. Det finns därför ett behov av 
bättre vägledningar och erfarenhetsutbyte, så att myndigheterna inte 
alltid behöver börja från början när dessa frågor prövas.24 

Att den offentliga sektorn utvecklar sin upphandling med ökad risk-
spridning gör att fler operatörer kan erbjuda sektorn sina tjänster. 
Det i sin tur utvecklar konkurrensen och driver på säkerhetsarbetet 
hos dessa aktörer. På så sätt skapas en situation där hela marknaden 
drar nytta av utvecklade kravställningar och upphandlingsrutiner.  

Enligt MSB:s vision är målet att kunna erbjuda tillgängliga, 
skyddade och kostnadseffektiva kommunikationstjänster. De före-
slagna tjänsterna ska kunna hantera existerande och framtida krav i 
en global miljö med komplex risk- och hotbild. Tillgänglighet och 
skydd är en förutsättning för att tillgodose de krav som finns från 
myndigheter och andra aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa samt försvar. 

Vidare skulle finansieringen av en infrastruktur som denna be-
höva utformas på ett sätt som skapar incitament för berörda organi-
sationer att ansluta sig. För att åstadkomma detta är det viktigt att 
skapa långsiktiga och förutsebara ekonomiska förutsättningar. Flera 
faktorer påverkar finansieringen av lösningen, exempelvis vilka aktö-
rer som kommer att använda infrastrukturen och hur redan befintlig 
infrastruktur finansieras i dag.25 

                                                                                                                                                               
24 RiR 2011:4, IT inom statsförvaltningen – har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan 
om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? s. 12. 
25 Enligt uppgift från MSB. 
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PTS ansvar 

Post- och telestyrelsen, PTS, är förvaltningsmyndighet med ett 
samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kom-
munikation. Det innebär när det gäller informationssäkerhet att 
myndigheten bl.a. har till uppgift att främja tillgången till säkra och 
effektiva elektroniska kommunikationer. Det inbegriper att se till 
att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att främja till-
gången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster. 
Myndigheten ska även följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid 
elektronisk kommunikation och uppkomsten av eventuella miljö- 
och hälsorisker samt vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektro-
nisk identifiering och ska ge stöd och information till myndigheter 
och enskilda när det gäller betrodda tjänster. 

Dessutom ska myndigheten verka för robusta elektroniska kom-
munikationer och minska risken för störningar, inbegripet att upp-
handla förstärkningsåtgärder. Myndigheten ska verka för ökad kris-
hanteringsförmåga, verka för ökad nät- och informationssäkerhet i 
fråga om elektronisk kommunikation, genom samverkan med myn-
digheter som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhets-, 
säkerhetsskydds- och integritetsskyddsområdet. Dessutom ska 
PTS, med andra berörda aktörer, lämna råd och stöd till myndig-
heter, kommuner och landsting samt företag, organisationer och 
andra enskilda i frågor om nätsäkerhet.26 

I praktiken innebär ansvaret bl.a. att PTS kontinuerligt genom-
för ett arbete som syftar till att öka robustheten i näten. PTS kan 
till exempel vara med och finansiera alternativa förbindelser för 
fibernät för datatrafik, mobila basstationer för mobilnät, reserv-
aggregat samt skyddade bergrum för telenätens och internets vikti-
gaste knutpunkter. Myndigheten har också varit drivande i arbetet 
att skapa och delta i samarbeten mellan el- och telekomsektorn och 
mellan privata och offentliga aktörer.27 

PTS arbete med frågor om säker kommunikation innebär också 
tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation.28 Myndigheten 
kan till exempel kräva att alla nät för elektronisk kommunikation, 
                                                                                                                                                               
26 1 och 4 §§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
27 http://www.pts.se/sv/Om-PTS/Verksamhet/Saker-kommunikation/ 2017-01-20. 
28 Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
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till exempel nät för fast och mobil telefoni, ska uppfylla rimliga krav 
på god funktion och säkerhet. 

Dessutom bedriver PTS tillsyn på området säkerhets- och integ-
ritetsskydd för att kontrollera att marknadens aktörer följer lagens 
bestämmelser om integritetsskydd. Tillsynen omfattar till exempel 
hantering av inkomna klagomål, inspektioner och uppföljning av 
ställda krav. 

För en utomstående kan det uppfattas som lite oklart var grän-
serna går mellan MSB:s och PTS:s ansvarsområden. Det kan handla 
om områden som direkt angränsar till varandra eller där ansvaret har 
flyttats mellan de två myndigheterna. Exempelvis flyttades Sveriges 
it-incidentcentrum från PTS till MSB och därmed även anhängande 
information om internetsäkerhet till konsumenter och småföretag.29 

CERT-SE (tidigare Sveriges it-incidentcentrum) 

Sveriges it-incidentcentrum (Sitic) bildades som en nationell funktion 
med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och före-
bygga it-incidenter. Sitic fungerade som en internationell CERT-
organisation, dvs. en rikscentral för it-incidentrapportering. CERT 
betyder Computer Emergency Response Team. Sitic bildades 2003. 
Från den 1 januari 2011 hör Sitic till MSB. Funktionen bytte då namn 
till CERT-SE.30 CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället 
i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. 

Till CERT-SE:s uppgifter hör bland annat att: 
 Agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter genom att sprida 

information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder 
och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra  
effekter av det inträffade. 

 Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom infor-
mationssäkerhetsområdet. 

 Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i 
andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet 
med dessa.31 

                                                                                                                                                               
29 http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Internetsakerhet/ 2017-01-20. 
30 http://www.pts.se/sitic, 2017-02-07. 
31 https://www.cert.se/om-cert-se, 2017-02-07. 
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4.3.3 Integritetsskydd 

Datainspektionens ansvar 

Datainspektionens uppgift är bl.a. att verka för att människor skyd-
das mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 
personuppgifter. Myndigheten ska särskilt inrikta sin verksamhet 
på att informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt person-
uppgiftsombud. Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen 
på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. 
Myndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller behandling av per-
sonuppgifter.32 

Datainspektionens uppgift är bl.a. att praktiskt kontrollera efter-
levnaden av personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen, kredit-
upplysningslagen och inkassolagen. Datainspektionen är också till-
synsmyndighet för integritetsskyddet i en mängd andra register-
författningar. Kontrollen görs framför allt genom tillsyn där Data-
inspektionen genom egna iakttagelser av företag, myndigheter eller 
organisationer kontrollerar att lagar och förordningar följs. De ovan 
beskrivna ansvarsområdena och de krav som följer av den nya data-
skyddsförordningen33 gör att Datainspektionen har en särställning i 
frågor om personlig integritet och personuppgiftsansvar i Sverige. 
Det hindrar inte, enligt utredningen, att fler myndigheter får ansvar 
för frågor om personlig integritet inom sina respektive områden. 

Den nya dataskyddsförordningen 

Den 25 maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen34 börja tilläm-
pas i samtliga medlemsstater i EU. Att det är en EU-förordning in-
nebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt 
i alla EU:s medlemsstater. Förordningen kommer att ersätta EU:s 

                                                                                                                                                               
32 Förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. 
33 Kapitel VI, Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen). 
34 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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nuvarande dataskyddsdirektiv från 199535 och därmed också natio-
nella regler, såsom den nu gällande svenska personuppgiftslagen 
(PuL), som bygger på dataskyddsdirektivet. Förordningen innehåller 
regler om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. 

Förberedelser pågår i skrivande stund för att det ska finnas bered-
skap för alla berörda när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. 
Regeringen har tillsatt en rad utredningar och Datainspektionen har 
tagit fram vägledningar. 

Det faktum att integritetsskydd och personuppgiftsansvar snart 
kommer att regleras av ett helt nytt och mycket omfattande regel-
verk medför, enligt utredningens mening, stora behov av sam-
verkan mellan involverade myndigheter för att skapa gemensamma 
angreppssätt och samsyn i dessa frågor. 

4.4 Förvaltningspolitik för  
en nationell digital infrastruktur 

Enligt utredningen behövs det en förvaltningspolitik för en natio-
nell digital infrastruktur. Det innebär bl.a. att regeringen ska besluta 
om innehållet i en övergripande plan för att stärka digitaliseringen 
av den offentliga sektorn. Planen ska bestå av följande sju punkter:  

1. Det måste finnas ett mål för övergången till digital förvaltning.  

2.  Regeringen måste klargöra vilka de offentliga åtagandena ska vara 
i den nationella digitala infrastrukturen.  

3. Myndigheternas uppdrag att medverka måste preciseras, både vad 
som gäller generellt och vad som är specifikt för vissa myndig-
heter.  

4. Myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den 
digitala förvaltningen måste följas upp genom självutvärdering och 
verifiering. 

5. Samarbetet mellan stat, kommun och landsting måste ges fastare 
former genom överenskommelser och uppföljning.  

                                                                                                                                                               
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för en-
skilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av så-
dana uppgifter. 
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6. Informationssäkerhet och integritetsskydd måste beaktas i varje 
skede av arbetet med att bygga ut den digitala förvaltningen. 

7. De centrala statliga uppgifterna i arbetet att utveckla den offent-
liga förvaltningen bör samlas hos en myndighet. 

4.4.1 Behovet av tydliga och styrande mål 

Utredningen föreslår:  

– att regeringen ska lägga fast ett tydligt och styrande mål för 
när digital förvaltning ska vara genomförd inom staten. Målet 
bör dock kunna tillämpas olika för olika myndigheter efter-
som förutsättningarna varierar. 

 
Riksdagen har beslutat att målet för it-politiken är att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.36  

Regeringens mål för digitalisering av det offentliga Sverige är en 
enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer 
innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten.37  

Riksdagen har även beslutat att målet för den statliga förvalt-
ningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som 
är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och till-
gänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett 
effektivt EU-arbete.38 

Ett genomgående drag i dessa mål är att de snarare är mål för re-
geringens arbete och politiken som helhet, än mål som myndig-
heterna förväntas uppnå. Därmed är styreffekten för myndigheterna 
begränsad. Vid de samtal som utredningen fört med företrädare för 
myndigheter och kommuner och de workshops som genomförts, 
har det framkommit att det finns starka önskemål om tydligare och 
mer styrande mål för arbetet med digitaliseringen. Detta ska ses mot 
bakgrund av att svenska statliga myndigheter har ett omfattande 
delegerat ansvar när det gäller hur verksamheten ska utformas och 

                                                                                                                                                               
36 Prop. 2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87. 
37 Prop. 2016/17:1 utg. omr. 22, 4.3 Mål för området. 
38 Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315. 
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genomföras. Utredningen bedömer att det finns ett starkt behov av 
att klargöra inom vilken tidsrymd som den offentliga förvaltningen 
förväntas uppnå målet att vara digital. Mot bakgrund av att myndig-
heterna nått olika långt är det svårt att fastställa en tidpunkt som är 
lika för alla. De myndigheter som deltagit i e-delegationens och/eller 
eSams arbete har i många fall kommit betydligt längre än övriga. 
Samtidigt finns det också myndigheter som inte deltagit i detta ar-
bete som i stort sett är helt digitaliserade. 

Inom ramen för EU:s strategi för den digitala marknaden finns 
flera initiativ som berör e-förvaltningen. Däribland handlingsplanen 
för e-förvaltning för åren 2016–2020 som innehåller följande vision:  

Senast 2020 ska offentliga förvaltningar och institutioner i Europeiska 
unionen vara öppna, effektiva och inkluderande. De ska tillhandahålla 
gränslösa, individanpassade, användarvänliga och obrutna digitala offent-
liga tjänster åt alla medborgare och företag i EU. De ska använda inno-
vativa metoder för att utforma och tillhandahålla bättre tjänster som är 
anpassade till medborgarnas och företagens behov och önskningar. De 
ska utnyttja de möjligheter som den nya digitala miljön erbjuder för att 
underlätta sina kontakter med intressenter och med varandra.39  

Om Sverige har ambitionen att svara upp mot de förväntningar hand-
lingsplanen väcker behövs ett samlat grepp. Årtalet 2020 kan, enligt 
utredningen, ses som ett riktmärke. 

Investeringar i it-lösningar måste uppfylla krav på ändamålsenlig-
het och effektivitet. Digitalisering är inte bara en teknikfråga. Det 
handlar i hög grad om förändring av arbetsmetoder och organisa-
tion. Digitaliseringsarbetet måste därför integreras i myndighetens 
verksamhetsutveckling. Det finns risker förknippade med mål som 
medför en alltför pressad tidsplan. Resultatet kan bli bristande 
funktionalitet och ekonomisk ineffektivitet.  

Ett tidsperspektiv skulle kunna vara 3–5 år. Den nedre delen av 
tidsintervallet skulle då motsvara handlingsplanens vision. Frågan 
behöver dock belysas ytterligare, bland annat när det gäller kriterier 
för när en myndighet ska anses vara digitaliserad och utredningen 
avser att återkomma till denna fråga i slutbetänkandet. 

                                                                                                                                                               
39 COM(2016) 179 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, samt Regionkommittén, EU:s handlingsplan för e-förvalt-
ning för 2016–2020 Snabbare digital omvandling av förvaltningar. 
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4.4.2 Statens åtaganden i den nationella  
digitala infrastrukturen 

Utredningen föreslår:  

– ett samlat myndighetsansvar för förvaltning av nationella  
digitala tjänster. I förvaltningsansvaret ingår även att bereda 
frågor om vilka komponenter som ska anses vara statliga 
uppgifter. Regeringen ska besluta om vilka dessa ska vara och 
vad som ska vara statliga principiella åtaganden. 

 
Enligt definitionen i utredningens direktiv är nationella digitala 
tjänster sådana gemensamma digitala lösningar som är av infra-
strukturkaraktär och som är en avgörande förutsättning för offent-
lig e-tjänstutveckling i sin helhet. De nationella digitala tjänsterna 
ska kunna användas inom hela den offentliga sektorn och syftar till 
att underlätta elektronisk hantering av ärenden och kontakter med 
enskilda och företag. De nationella digitala tjänsterna ska utvecklas 
utifrån medborgarnas behov, vilket förutsätter en bred och omfat-
tande samverkan mellan statliga myndigheter, mellan kommunala 
myndigheter, mellan stat och kommun samt mellan den offentliga 
och den privata sektorn.40 

Ramböll har identifierat sex kvalificerade NDI-komponenter 
som bedöms vara starkt offentlig- och samhällsekonomiskt lönsam-
ma. Tre av de sex komponenterna bedöms vara prioriterade. Dessa 
är en infrastruktur för digital identifiering (e-legitimation, infra-
struktur för digital kontakt (Mina meddelanden) och gemensamma 
grunddata. Övriga komponenter avser funktioner för att säkerställa 
utbyte av information och viderautveckling av tjänster. 

Ramböll bygger sin analys på studier av ett antal länder, men har 
också intervjuat experter och nyckelpersoner inom den offentliga 
förvaltningen. Man konsterar att vad som ska vara nyckelkompo-
nenter behöver ytterligare belysning. En förutsättning för fram-
gång bedöms vara att det finns ett samlat ansvar för detta och en 
tydlig politisk inriktning.41 

                                                                                                                                                               
40 Dir. 2016:39. 
41 Dnr. Fi2016/03059/DF. 
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Utredningens bedömning är att statliga åtaganden inte bara 
handlar om funktioner och tjänster. Det är också viktigt att lägga 
fast vissa principiella åtaganden. Allt fler digitala tjänster, såsom 
Mina meddelanden, kräver inloggning med e-legitimation. I dags-
läget innebär det att enskilda riskerar att stängas ute från digitala 
tjänster eftersom de inte har eller kan få e-legitimation. Orsaken till 
detta skiftar. Möjligheten att bruka e-legitimation påverkas av vilken 
modell på utrustning och operativsystem den enskilde har. En en-
skild kan förlora möjligheten att använda e-legitimation därför att 
utrustningens tillverkare inte längre uppdaterar operativsystemet. 
Det framgångsrika genomförandet av digital förvaltning i Danmark 
har underlättats av en plattformsoberoende form av e-legitimation, 
dvs. nyckelkort med engångskoder.  

Frågor om e-legitimation ska inte behandlas i detta betänkande. 
Det står dock klart att möjligheten att uppnå det mål som gäller för 
digital förvaltning kräver att enskildas tillgång till e-legitimation 
säkerställs. Det måste vara ett statligt åtagande att alla som behöver 
en e-legitimation kan få det. Metoden för att uppnå detta är, enligt 
utredningen, att möjliggöra för flera aktörer att tillhandahålla e-
legitimationstjänster. Att en komponent identifieras som en natio-
nell digital tjänst innebär dock inte automatiskt att staten ska till-
handahålla den eller att den ska tillhandahållas utan kostnad för 
brukaren. Detta är en fråga som får avgöras utifrån en bedömning 
av varje enskilt fall.  

Utredningen avser återkomma till dessa frågor i slutbetänkandet. 
Det handlar bland annat om att lämna förslag om hur samverkan 
och kravställning, eller vidareutveckling av nationella digitala tjäns-
ter, ska analyseras utifrån ett livscykelperspektiv.  
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4.4.3 Behovet av styrning och uppföljning 

Utredningen föreslår:  

– att det i förordningen42 om statliga myndigheters elektroniska 
informationsutbyte införs en ny bestämmelse om att myndig-
heter ska erbjuda elektronisk kommunikation i kontakten med 
enskilda. Myndigheterna ska återkommande rapportera till re-
geringen om de åtgärder de vidtar för att säkerställa detta. Det 
bör ankomma på den myndighet som har det samlade ansvaret 
att föreskriva närmare om åtgärder och rapportering. 

Regeringen har vid flera tillfällen valt att sätta press på myndig-
heternas utveckling av elektronisk förvaltning genom särskilda upp-
följningsuppdrag. Som ett led i utvecklingen av e-förvaltning, eller 
24-timmarsmyndigheten som man då talade om, gav regeringen den 
9 december 1999 Statskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till 
kriterier för begreppet 24-timmarsmyndigheter. Kriterierna skulle 
vara enkla att mäta samt avspegla regeringens mål när det gäller 
myndigheternas tillgänglighet. I uppdraget ingick att föreslå hur be-
greppet och kriterierna kunde användas för att stimulera till stän-
diga kvalitetsförbättringar i myndigheterna och deras service. Upp-
draget rapporterades av Statskontoret under 2000.43 År 2004 fick 
Statskontoret ett uppdrag att utarbeta en modell för systematiska 
och återkommande uppföljningar av utvecklingen av 24-timmars-
myndigheten. Den av Statskontoret föreslagna modellen fokuserade 
på myndigheternas interna ledning och utveckling, men syftade 
även till att lägga en grund för myndighetsjämförelser och uppfölj-
ning. Modellen förutsatte att myndigheterna fick i uppdrag att an-
vända den och den skulle integreras i den löpande dialogen mellan 
regeringen och myndigheterna. Modellen kom aldrig att tillämpas.44 

E-delegationen genomförde under perioden 2010–2013 flera 
uppföljningar av myndigheternas arbete med e-förvaltning. Dessa 
uppföljningar fokuserade på olika teman såsom sociala medier, it-

                                                                                                                                                               
42 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
43 Statskontoret 2000:21, Skr 2000/01:151. 
44 Statskontoret 2005:13. 
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standardisering, ledning och styrning, informationssäkerhet, öppen 
programvara samt samverkan mellan myndigheter.45  

Som redovisats i tidigare avsnitt framförde Riksrevisionen redan 
2004 att styrningen av myndigheternas digitalisering var bristfällig. 
I stort sett har detta inte förbättrats utan samma konstaterande kan 
i huvudsak göras i dag. 

Samtidigt har regeringen i vissa sammanhang valt att på ett tydligt 
sätt styra myndigheterna mot digitalisering. I förordningen om stat-
liga myndigheters elektroniska informationsutbyte46 regleras myndig-
heternas skyldighet att i sin verksamhet främja utvecklingen av ett 
säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den  
offentliga förvaltningen. I samma förordning finns även bestämmel-
ser om elektronisk hantering av utgående beställningar av varor och 
tjänster.  

Myndigheter ska, som en del i serviceskyldigheten, se till att det 
är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och 
elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt enligt 5 § 
förvaltningslagen.47 Bestämmelsen är tvingande även för kommuner 
men omfattar inte all elektronisk kommunikation. Tvärtom ligger 
en mycket stor av myndigheternas digitalt stödda verksamhet utan-
för det område regeln avser. 

Med hänsyn till de mål som riksdagen och regeringen redan har 
beslutat och det mål för förvaltningens digitalisering som föreslås i 
detta betänkande, bör det tydligt regleras att så mycket som möj-
ligt av kommunikationen till och från statliga myndigheter ska vara 
elektronisk. Eftersom myndigheternas utveckling i detta hänseende 
har kommit olika långt och det kan finnas omständigheter i myn-
digheternas verksamhet som kan påverka lämpligheten av elektro-
nisk kommunikation bör det, enligt utredningen, finnas möjlighet 
att genom föreskrifter anpassa kraven på åtgärder. 

På annan plats i detta betänkande lämnar utredningen förslag om 
myndigheters användning av digital post. Den här föreslagna be-
stämmelsen avser annan kommunikation, där privatpersoner och 
företag lämnar uppgifter till myndigheten i ett elektroniskt formulär 

                                                                                                                                                               
45 SOU 2015:66, En förvaltning som håller ihop. 
46 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
47 Förvaltningslagen 1986:223. 
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eller får information presenterad för sig. För denna kommunikation 
behövs en identitets- och behörighetskontroll, dvs. inloggning.  

Politiken för digital förvaltning sätter medborgaren i centrum. 
Myndigheternas utveckling av digitala tjänster vägleds av principer 
om behovsdriven och livshändelserelaterad utveckling.48 Utred-
ningen anser att det är olämpligt och opraktiskt att regeringen i 
detalj föreskriver hur myndigheters arbete med digitalisering ska 
bedrivas. Det bör ankomma på den myndighet som får det samlade 
ansvaret att utforma riktlinjer om hur arbetet med digitalisering ska 
bedrivas eller, om det är befogat besluta om föreskrifter för detta. 
Detta bemyndigande finns i förslaget till instruktion för myndig-
heten. I denna förordning kopplas detta uppdrag samman med 
uppdraget till myndigheterna om elektronisk kommunikation.  

Ekonomistyrningsverket har i uppdrag att stödja regeringens 
satsning på e-förvaltning. Som en del i uppdraget ingår att följa upp 
statsförvaltningens digitalisering genom att inhämta status och ge 
en samlad lägesbild.49 Enligt utredningen bör detta ingå i ett samlat 
myndighetsansvar för uppföljning som också omfattar myndig-
heternas rapportering till regeringen avseende arbetet med att göra 
all kommunikation med enskilda och företag digital. 

4.4.4 Samverkan inom den offentliga förvaltningen  

Utredningen föreslår:  

– att det inom ramen för avsiktsförklaringen om digital för-
nyelse av Sverige ska utvecklas en gemensam målbild för den 
nationella digitala infrastrukturen. Denna målbild läggs sedan 
till grund för en gemensam handlingsplan utformad med e-
hälsoarbetet som förebild. 

 
I en Sifoundersökning 2016 som genomfördes på uppdrag av SKL, 
ansåg 21 procent av de tillfrågade att kommunerna och landstingen 
levde upp till deras förväntningar om digital service.50 I Riksrevisio-

                                                                                                                                                               
48 Behovsdriven utveckling – en vägledning, eSam. 
49 N2015/3210/EF, Fi2017/00199/DF. 
50 http://www.smartarevalfard.se/faktaochanalys/invanarnasdigitalaforvantningarpakommun
erochlandsting.1863.html 2017-02-26. 
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nens enkät för att undersöka om e-förvaltningen utvecklas i enlig-
het med regeringens mål angav 80 procent av kommunerna att 
finansieringen var ett stort hinder för att digitalisera verksamheten. 
Tillgången till kompetens ansåg 57 procent vara ett hinder och för-
mågan att genomföra verksamhetsutveckling angavs av 49 procent 
som ett hinder.51  

En särskild utmaning för kommunernas digitalisering är att de 
består av olika förvaltningar som var och en har stöd av egna it-
system. Att samordna it-förvaltningen inom kommunen är en ut-
maning i sig. 

Vad som anförts tidigare om behovet av tydliga mål, uppdrag 
och uppföljning gäller generellt sett även för kommunerna, även om 
formerna för detta ser annorlunda ut inom den kommunala sektorn. 

Den 29 oktober 2015 beslöt regeringen att skriva under en av-
siktsförklaring mellan staten och SKL för en digital förnyelse av det 
offentliga Sverige.52 Avsiktsförklaringen anknyter till målet att  
Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möj-
ligheter. Syftet med avsiktsförklaringen var att stärka förutsätt-
ningarna för digital samverkan mellan stat, kommuner och landsting 
genom att ange ett antal områden för fördjupat samarbete.  

SKL bereder en handlingsplan för gemensamma förutsättningar 
för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner. Planen 
syftar till att peka ut de insatser som krävs för att etablera gemen-
samma förutsättningar för en effektiv digital utveckling och för-
valtning inom sektorn. Etablerade gemensamma förutsättningar bi-
drar, enligt SKL, till att nå de visioner och övergripande mål som 
verksamheten inom respektive sektor har.53 

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-
hälsoområdet beslutade regeringen den 10 mars 2016 att tillsam-
mans med SKL ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälso-
arbetet fram till 2025.54 Visionen uttrycktes som att 2025 ska  
Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå 

                                                                                                                                                               
51 RiR2016:14 Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effekti-
vare förvaltning?  
52 Dnr N2015/07455/EF. 
53 HANDLINGSPLAN 2016–2025 Gemensamma förutsättningar för digital utveckling I 
KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER – arbetsmaterial. 
54 Bilaga till regeringsbeslut 2016-03-10 nr III:2. 
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en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna 
resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
Visionen omfattar hela socialtjänsten, all hälso- och sjukvård och i 
tillämpliga delar tandvården. 

Den 19 januari 2017 godkände regeringen en gemensam hand-
lingsplan för visionens förverkligande.55  

Som ett steg i genomförandet av initiativet kommer staten och 
SKL att etablera ett Nationellt forum för standardisering inom e-
hälsa. Staten och SKL bildar genom denna handlingsplan en gemen-
sam nationell styr- och samverkansorganisation.  

Ytterligare områden är föremål för gemensamma utvecklings-
insatser. Regeringen har gett fyra myndigheter tidsbestämda utveck-
lingsuppdrag som innebär samverkan mellan myndigheter och kom-
muner i anslutningen till arbetet med handlingsplanen Digitalt först. 
Tre av uppdragen berör centrala delar av kommunernas verksamhet. 
Naturvårdsverket ska leda arbetet med att förbättra tillgängligheten 
av miljöinformation genom att samverka kring befintlig information 
men även utveckla ny information. Lantmäteriet har i uppdrag att 
verka för en smartare byggnadsprocess. Jordbruksverket har i upp-
drag att verka för en smartare livsmedelskedja.  

Enligt utredningen kan dock bristen på ett samlat grepp över de 
pågående insatserna leda till icke optimala lösningar. Framför allt är 
en svaghet att frågan om nationella digitala tjänster inte är föremål 
för en av de offentliga aktörerna samordnad process. Detta märks 
redan genom hur olika stat, kommuner och landsting förhåller sig 
till e-legitimation och säker e-post. Utredningen har vid kontakter 
med företrädare för kommuner och landsting, erfarit en önskan om 
prioritering av tjänster för säker kommunikation mellan myndig-
heter och även utvidgade möjligheter för myndigheter att dela in-
formation. Vidare framförs från kommunalt håll starka krav på en 
e-legitimation som alla kan få, oavsett om man har en kundrelation 
med en bank eller inte.  

Det upplägg som ovan beskrivits för e-hälsa borde, enligt utred-
ningen, kunna vara en förebild för hur samverkan om digitalisering 
mellan staten, kommunerna och landstingen kan organiseras, även 
när det gäller den nationella digitala infrastrukturen. Det är till ex-
empel viktigt att det råder en samsyn mellan offentliga aktörer om, 
                                                                                                                                                               
55 Dnr S2017/00379/FS. 
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vad som ska vara det offentliga åtagandet, hur ansvarsfördelningen 
mellan offentliga aktörer ska se ut och vilka gemensamma tjänste-
plattformar som ska finnas. Om utvecklingsuppdragen och arbetet 
med e-hälsa leder till olika typer av gemensamma tjänster uppstår 
frågan om hur dessa ska förvaltas och vidareutvecklas. 

Inom flera områden är standardisering och gemensamma tekniska 
krav prioriterade frågor. Det är inte givet att sektorsinriktade stan-
darder skapar problem ur ett helhetsperspektiv, men det behöver ske 
någon form av koordinering som ser till att förbättrat informations-
utbyte inom ett område inte skapar kommunikationsproblem inom 
andra områden.  

Mot denna bakgrund är det viktigt att något organ får i uppdrag 
att svara för en övergripande koordinering och uppföljning, från 
statens sida, av arbetet med, att utveckla digitalt stöd för verksam-
heter som kommuner och landsting svarar för och där staten är en 
viktig medaktör. 

Inom ramen för avsiktsförklaringen om digital förnyelse av  
Sverige bör utvecklas en gemensam offentlig målbild för den natio-
nella digitala infrastrukturen. Denna målbild bör sedan läggas till 
grund för en gemensam handlingsplan, utformad med e-hälsoarbetet 
som förebild. 

4.5 Behovet av ett samlat ansvar  

Regeringen har, som framgår ovan, styrt den digitala utvecklingen 
genom att kortsiktigt delegera ansvaret till kommittéer, råd och en-
skilda statliga myndigheter. Regeringens val av styrmedel har dock 
hittills inte lett till att förvaltningen har uppnått de önskade resulta-
ten. Regeringen konstaterar i utredningens direktiv att det finns ett 
behov av att regeringen både styr och stödjer utvecklingen, förvalt-
ningen och användningen av nationella digitala tjänster och gemen-
samma digitala lösningar. Regeringen argumenterar i utredningens 
tilläggsdirektiv att genom att samla ansvaret i en myndighet kan 
styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn effektiviseras, 
samtidigt som förutsättningarna för en medborgarcentrerad, inno-
vativ och effektiv verksamhetsutveckling förbättras.  

Därmed har regeringen även formulerat målet för ”det samlade 
ansvaret” vilket, enligt utredningens tolkning, innebär att verksam-
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heten ska leda till att styrningen av digitaliseringen i den offentliga 
sektorn effektiviseras samtidigt som förutsättningarna för en med-
borgarcentrerad, innovativ och effektiv verksamhetsutveckling för-
bättras.  

Utredningen ska analysera hur digitaliseringen, dvs. hur digital 
kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter 
och saker blir självklara i den offentliga sektorn, kan stärkas genom 
att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla 
ansvaret för dessa frågor till en myndighet. I utredningens direktiv 
preciserar dock inte regeringen vad det samlade ansvaret ska inne-
fatta, dvs. vilken roll myndigheten ska ha och vilka uppgifter som 
myndigheten ska ha ansvar för. 

Utredningen instämmer i regeringens bedömning att regeringens 
nuvarande styrning av e-förvaltningen behöver skärpas för att riks-
dagens och regeringens mål ska uppnås. För att styrningen ska bli 
effektiv och uppnå de mål som är uppsatta krävs en samlad strategi 
med flera punkter, såsom beskrivits ovan. Grunden är att regeringen 
styr myndigheterna och att myndigheternas ledningar inför reger-
ingen svarar för att målen uppnås. Vidare är det centralt att myndig-
heter samverkar. Uppgiften att ställa om till en digital förvaltning är 
så omfattande att regeringen måste kunna förfoga över förvaltning-
ens samlade digitala kompetens. Det betyder att de arbetsmodeller 
som utvecklats under E-delegationen och eSam måste utnyttjas även 
i fortsättningen. Vad som behöver tillföras är en permanent organi-
satorisk kärna som kan fylla funktionen att både stödja regeringen 
samt stödja och samordna myndigheterna. För att kunna styra måste 
regeringen ha en samlad bild som omfattar digitaliseringens möjlig-
heter och utmaningar och som även beskriver graden av målupp-
fyllelse inom den statliga förvaltningen.  

Denna organisatoriska kärna måste kunna normera sådant som 
ska vara gemensamt i form av standarder, men även föreskrifter. 
Vidare måste den ha det samlade ansvaret för de komponenter eller 
tjänster som ska vara det statliga åtagandet i den nationella digitala 
infrastrukturen. Av skäl som berörts ovan bör en särskild myndig-
het pekas ut som ansvarig för samordning och stöd av digitaliser-
ingen av den offentliga sektorn. Utredningen ser det som särskilt 
viktigt att uppdraget har ett helhetsperspektiv på digitaliseringen i 
den offentliga sektorn och ett nära samarbete med aktörer på kom-
munal och regional nivå. Vidare bör uppdraget innebära en roll som 
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kunskapsmyndighet inom området. I det bör ingå att samla kun-
skap om allmänhetens och företagens behov och utifrån detta iden-
tifiera behov som är gemensamma för hela eller större delen av den 
offentliga sektorn. Vidare bör det i uppdraget ingå att kartlägga 
myndigheternas projekt och initiativ inom området.  

Behovet av att stärka kompetens och ledarskap i en alltmer digi-
taliserad förvaltning får inte underskattas. Digitaliseringskommis-
sionen beskriver det så här: 

Det digitala ledarskapet innebär ett nytt sätt att leda och organisera ar-
betet på, vilket behövs för att kunna hantera förändringstakten på ett 
insiktsfullt sätt från såväl företagens som personalens perspektiv. Den 
digitala transformationen är utmanande just för att den berör varje del 
inom organisationen och kräver ny kompetens och nya investeringar.56 

Genomslaget för en innovativ och samverkande förvaltning påver-
kas i hög grad av vilken inställning och kompetens som de som är 
satta att leda verksamheten har. Att leda och utveckla lärande orga-
nisationer samt att främja innovationer och nytänkande kräver sär-
skild kompetens.57 

Men det ensamt räcker inte. En digital förvaltning förutsätter 
samverkan. För att lyckas med sitt uppdrag behöver den myndighet 
som får det samlade ansvaret ha förmåga och vilja att arbeta inklu-
derande och hitta former för nära samarbete inte bara med myndig-
heter inom den offentliga sektorn utan även med näringslivet och 
andra aktörer. Det kommer att krävas samverkanskompetens och 
att myndigheten kan visa på värdet av att arbeta på ett delvis nytt 
sätt. Det är även viktigt att det redan från början knyts sådan kom-
petens till myndigheten som behövs för att beakta integritets- och 
informationssäkerhetsskyddet i ett tidigt skede av olika konkreta 
projekt och uppdrag. 

I det följande redovisas inledningsvis överväganden och förslag 
om vad som bör ingå i det samlade ansvaret. Därefter behandlas 
frågan om vilken myndighet som ska ha detta uppdrag. 

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen befinner sig i ett 
avgörande skede. Det myndighetsuppdrag som föreslås här kan där-
för komma att utökas.  
                                                                                                                                                               
56 SOU 2015:28, Gör Sverige i framtiden – digital kompetens, s. 25. 
57 SOU 2013:40, Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksam-
het, s. 16. 
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4.5.1 Ett samlat ansvar för digital infrastruktur  
och digitala tjänster 

Utredningen föreslår:  

– att verksamheten ska bidra till att de offentliga myndigheterna 
uppnår målen för den digitala förvaltningen, 

– att det i uppdraget om det samlade ansvaret ska ingå att an-
svara för att stödja statliga myndigheters och kommuners  
digitala utveckling och genomförandet av nationella digitala 
tjänster i den offentliga förvaltningen, samt vidta eller föreslå 
sådana åtgärder som behövs för att säkerställa en effektiv och 
ändamålsenlig digitalisering av den offentliga förvaltningen, 

– att uppdraget ska innebära rätt att meddela föreskrifter i fråga 
om verkställigheten av författningar om den statliga förvalt-
ningens digitalisering, 

– att det i uppdraget ska ingå att säkerställa att myndigheterna 
har tillgång till en ändamålsenlig infrastruktur när det gäller 
standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för 
elektroniskt informationsutbyte, 

– att det i uppdraget ska ingå att samarbeta med myndigheter 
som svarar för administrativt stöd, inköpssamordning och 
upphandlingsstöd och därigenom verka för effektivitet och 
användning av verksamhetsanpassad informationsteknik inom 
den offentliga sektorn, samt beakta intresset av innovationer 
och teknikneutrala lösningar, 

– att det i uppdraget ska ingå att ansvara för vägledning för webb-
utveckling, 

– att uppdraget att samordna ansvaret för digitaliseringen av den 
offentliga förvaltningen ska gälla från den 1 juli 2018. 

Utredningen anser att regeringens styrning kan effektiviseras genom 
att myndigheten får till uppgift att stödja den digitala utvecklingen 
och genomförandet av nationella digitala tjänster i den offentliga 
sektorn, samt befogenhet att vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa en effektiv och ändamålsenlig digitalisering av den offent-
liga sektorn. Till detta bidrar också att myndigheten ska ge stöd till 
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regeringen i principiella och strategiska frågor. Därigenom förbättras 
förutsättningarna för en medborgarfokuserad, innovativ och effektiv 
verksamhetsutveckling. Uppdraget innebär att bidra till att utveckla 
och stärka den digitala kompetensen i den offentliga förvaltningen.  

I ansvaret att stödja den digitala utvecklingen och genomföran-
det av nationella digitala tjänster bör ingå att meddela föreskrifter i 
fråga om verkställigheten av författningar om den statliga förvalt-
ningens digitalisering. Utredningen föreslår därför att regeringen 
föreskriver att det i uppdraget ingår att meddela föreskrifter i fråga 
om verkställigheten inom detta område. 

De uppgifter som utredningen föreslår att regeringen ska ge en 
myndighet med ett samlat ansvar består dels av befintliga uppgifter 
och tidsbegränsade uppdrag som flera myndigheter, däribland Post 
och telestyrelsen, E-legitimationsnämnden och Ekonomistyrnings-
verket har till uppgift att lösa, dels av nya uppgifter som ingen 
myndighet har ansvar för i dag.  

Samordningsansvaret för digitaliseringen av förvaltningen vilar 
i dag på eSam som är en ideell förening med ett tjugotal myndigheter 
som medlemmar. Det arbete eSam utför är av mycket stort värde men 
den organisatoriska lösningen som sådan är inte långsiktigt hållbar. 
Det är nödvändigt med verksamhetsformer som inkluderar alla stat-
liga myndigheter och även kommuner och landsting. Vidare måste 
det finnas möjlighet att fatta beslut som är bindande. Utredningen 
föreslår att de nya uppgifterna ska införas i den ansvariga myndig-
hetens instruktion för att träda i kraft från och med den 1 juli 2018.  

För att uppnå goda resultat med digital förvaltning är det viktigt 
med samordning mellan arbetet med digitala tjänster och gemen-
samma standarder å ena sidan och insatser för att säkerställa en effek-
tiv och ändamålsenlig anskaffning av externa tjänster å den andra. Där-
för är det viktigt att samordningsuppdraget också omfattar samverkan 
med Kammarkollegiet som svarar för statens inköpssamordning och 
Upphandlingsmyndigheten som bland annat utvecklar metoder för 
upphandling till exempel innovationsupphandling. Vidare bör det i 
uppdraget ingå att ha ett brett samarbete med Statens servicecenter 
som tillhandahåller administrativa tjänster till statsförvaltningen. 
Tjänsterna omfattar i dag löne- och ekonomiadministration. Vidare 
har Statens servicecenter ett särskilt uppdrag att utforma en myndig-
hetsgemensam e-arkivtjänst.  
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Statens servicecenter har i uppdrag att analysera och föreslå 
vilka funktioner inom de statliga myndigheterna som kan vara 
lämpliga att bedriva samordnat i staten och utanför storstadsområ-
dena.58 Statens servicecenter har lämnat två delrapporter med anled-
ning av detta uppdrag som omfattar samordning och omlokaliser-
ing av myndighetsfunktioner59 och en gemensam statlig molntjänst 
för myndigheternas it-drift.60  

Användbarhet och tillgänglighet i offentliga digitala tjänster och 
produkter är viktigt för att åstadkomma en enklare, öppnare och 
effektivare offentlig förvaltning. Sedan i augusti 2015 till och med 
den 31 december 2016 har Post- och telestyrelsen, PTS, enligt ett 
särskilt regeringsbeslut61 haft ett uppdrag att ansvara för vägled-
ningen för webbutveckling. I december 2016 beslutade regeringen 
att förlänga uppdraget till och med den 30 juni 2018.62 Dessför-
innan hade bl.a. E-delegationen ansvaret för vägledningen.  

Vägledningen innehåller riktlinjer för hur tillgängliga och använd-
bara webbplatser kan skapas inom den offentliga sektorn. Det är vik-
tigt att riktlinjerna anpassas till de digitala kanaler som myndig-
heterna använder för att kommunicera med enskilda och företag. 
Många myndigheter och offentliga aktörer använder riktlinjerna när 
de tillgängliggör sina verksamheter digitalt. Målet är att webben ska 
vara enkel att använda för alla.63 Eftersom det offentliga i allt större 
omfattning kommunicerar digitalt med enskilda och företag är det en 
strategisk utmaning att få offentliga webbplatser och mobila appli-
kationer mera tillgängliga och användbara. Regeringen anför att det är 
viktigt att vägledningen om webbutveckling finns kvar även när PTS 
uppdrag upphört, inte minst med anledning av EU-direktivet om 
tillgänglighet till offentliga webbplatser och mobila applikationer.64  

                                                                                                                                                               
58 Uppdrag till Statens servicecenter att föreslå myndighetsfunktioner som är lämpliga att sam-
ordna och omlokalisera, Regeringsbeslut 2016-01-28, Fi2016/00274/SFÖ. 
59 Statens servicecenter 2016-06-01, Samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner. 
Delrapport juni 2016. 
60 Statens servicecenter 2017-02-07, En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift. 
Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner. 
61 Regeringsbeslut 2015-08-06, N2015/5725/ITP, Uppdrag att ansvara för vägledningen för 
webbutveckling. 
62 Regeringsbeslut 2016-12-14, Fi2016/04541/EF, Ändring av uppdrag till Post- och telestyrel-
sen att ansvar för vägledningen för webbutveckling. 
63 Regeringsbeslut 2015-08-06, N2015/5725/ITP, Uppdrag att ansvara för vägledningen för 
webbutveckling. 
64 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgäng-
lighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 
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Direktivet innebär att det kommer att införas obligatoriska krav 
på tillgänglighet till offentliga webbplatser och mobila applikationer 
på nationell nivå som måste följas. Dessutom ska en aktör ansvara 
för t.ex. övervakning, rapportering till KOM och övriga stödjande 
aktiviteter, vilket mera konkret innebär följande: 

– Övervakning – att webbplatser och mobila applikationer uppfyller 
tillgänglighetskraven. EU-kommissionen arbetar med att genom 
så kallade delegerade akter ta fram metoden för hur övervakningen 
ska utformas. 

– Rapportering av resultatet av övervakningen till EU-kommis-
sionen. Detta ska göras vart tredje år från och med (senast) den 
23 december 2021. EU-kommissionen arbetar med att genom så 
kallade delegerade akter ta fram metoder för hur rapporteringen 
ska utformas. Rapporteringen ska även innehålla en beskrivning 
av de åtgärder som genomförts utifrån de stödjande åtgärder som 
vidtas. 

– Övriga stödjande aktiviteter – dessa aktiviteter torde delvis vara 
sådant som i dag ryms inom PTS regeringsuppdrag att ansvara 
för vägledningen för webbutveckling. Det skulle bl.a. kunna 
handla om att tillhandahålla utbildning till personal inom verk-
samheter som omfattas av direktivet men också sådana som inte 
omfattas och att utbyta bästa praxis mellan olika aktörer och 
medlemsländer, men även att underhålla och utveckla webbrikt-
linjerna. 

– Ett tillfredsställande och effektivt uppföljningsförfarande, t.ex. 
en ”ombudsman” dit allmänheten ska kunna vända sig om man är 
missnöjd med tillgängligheten på en webbplats eller i en mobil 
applikation.  

Den närmare tillämpningen av EU-direktivet om tillgänglighet av-
seende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applika-
tioner bereds för närvarande i Regeringskansliet, genom att en s.k. 
bokstavsutredning tillsatts. 

Enligt utredningen är det lämpligt att ansvaret för vägledning 
och webbutveckling ingår i det samlade ansvaret för att stödja den 
digitala utvecklingen i den offentliga sektorn. Utredningen föreslår 
därför att myndigheten får i uppgift att ansvara för vägledning för 
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webbutveckling när PTS nuvarande uppdrag upphör den 30 juni 
2018 samt även ansvar som kan följa genom implementeringen av 
EU-direktivet.  

Regeringen beslutade 16 juni 2016 att ge Riksarkivet i uppdrag att 
främja arbetet med att tillgängligöra information och öppna data från 
statliga myndigheter under regeringen. Uppdraget omfattar driften 
av webbplatserna www.oppnadata.se och vidareutnyttjande.se som 
fungerar som en katalog över data som myndigheter och kommuner 
gör tillgängliga för vidareutnyttjandet respektive handledning om 
hur myndigheterna kan förbereda data för vidareutnyttjandet. Riks-
arkivet ska i uppdraget särskilt samarbeta med Lantmäteriet. Upp-
draget sträcker sig fram till den 31 december 2018. En delrapport 
med förslag till fortsatt hantering efter det att uppdraget upphört ska 
lämnas till regeringen senast den 1 september 2017. Uppdraget ska 
slutredovisas den 31 januari 2019.65 

Enligt regleringsbrevet för 2017 ska Riksarkivet under 2017 och 
2018 arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifika-
tioner (FGS) för den digitala förvaltningens behov, i första hand för 
statlig förvaltning. De förvaltningsgemensamma specifikationerna 
definiera hur informationen ska beskrivas och struktureras i sam-
band med överföring till e-arkiv eller annat informationssystem, för 
att generellt underlätta och standardisera informationsöverföring 
mellan informationssystem. Arbetet ska bedrivas i samråd med Sta-
tens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga 
myndigheter att ansluta till en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.  

Riksarkivet ska lämna en delredovisning senast 15 maj 2017 avse-
ende hur de förvaltningsgemensamma specifikationerna utvecklats 
och används samt deras framtida roll i den digitala förvaltningen. 
Slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2019. Riksarkivets 
uppdrag har starka beröringspunkter med det samordningsuppdrag 
utredningen förslår. Utredningen tar i detta sammanhang inte ställ-
ning till hur ansvaret för dessa uppgifter ska fördelas i framtiden. 
Mycket talar dock för att uppdraget att främja tillgängliggörandet av 
offentliga data hör samman med uppdraget att utveckla och förvalta 
nationella digitala tjänster. 

                                                                                                                                                               
65 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Riksarkivet Ku2016/02761/LS (delvis). 
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4.5.2 Ansvaret för Mina meddelanden 

Utredningen föreslår: 
– att ansvaret för tjänsten Mina meddelanden ska stanna kvar hos 

Skatteverket till och med den 31 december 2019. 

I betänkande lämnar utredningen förslag som innebär en annan ut-
formning av bemyndigande och reglering av tjänsten Mina medde-
landen. Vidare föreslår utredningen skärpta krav på myndigheternas 
anslutning och användande av tjänsten.  

I samordningsuppdraget bör ingå ansvaret för Mina meddelanden. 
Med hänsyn till att uppbyggnaden av denna tjänst pågår är det dock 
olämplig att flytta över ansvaret från Skatteverket före 1 januari 2020.  

4.5.3 Analys, uppföljning och stabsstöd 

Utredningen föreslår: 
– att det i uppdraget ska ingå att ge stöd till regeringen i princi-

piella och strategiska frågor om den offentliga sektorns digi-
talisering, 

– att det i uppdraget ska ingå att stödja regeringens arbete när det 
gäller frågor om den offentliga sektorns digitalisering som Euro-
peiska Unionen och internationella samarbetsorgan behandlar, 

– att det i uppdraget ska ingå att följa upp och analysera utveck-
lingen av den offentliga sektorns digitalisering och använd-
ningen av nationella digitala tjänster,  

– att det i uppdraget ska ingå att samla in och sammanställa in-
formation om planerade och pågående e-förvaltningsinitiativ 
av strategisk natur,  

– att det i uppdraget ska ingå att årligen redovisa och analysera 
den offentliga sektorns digitalisering. Den årliga rapporten ska 
även spegla utvecklingen inom kommuner och landsting och 
digitaliseringen i relevanta länder, 

– att det i uppdraget ska ingå att bistå myndigheterna i uppfölj-
ning av nyttorealisering av verksamhetsutveckling med it-stöd 
och verka för samordning. 
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Utredningen föreslår att det i uppdraget ska ingå att analysera om 
de insatser som genomförs leder till regeringens mål och om insat-
serna är i linje med regeringens prioriteringar och vid behov föreslå 
åtgärder eller förändrade regelverk. 

Utredningen föreslår att det i uppdraget ska ingå att följa upp 
och analysera den offentliga sektorns digitalisering. Myndigheten 
ska inhämta status och ge en samlad bild av gemensamma digitali-
seringsinitiativ utifrån regeringens mål för en digitalt samverkande 
förvaltning.  

I uppdraget ingår även att löpande samla in information om 
andra planerade och pågående e-förvaltningsinitiativ som är av stra-
tegisk natur, till exempel projekt som kan påverka förvaltningens 
samlade utvecklingsinriktning. En modell för detta arbete har tagits 
fram av eSam. 

I uppdraget ingår även att följa de statliga myndigheternas an-
vändning av it och följa upp och analysera hur myndigheterna tar till 
vara digitaliseringens möjligheter. Ett underlag för detta är den rap-
port som myndigheten ges i uppdrag att ge in till regeringen. Upp-
draget, som ska redovisas årligen, ska därutöver innehålla, nyckeltal-
redovisning, lägesbedömningar och information om strategisk verk-
samhetsutveckling med it-stöd. Redovisningen ska även innehålla 
förslag till åtgärder. Utöver detta bör arbetet med digitalisering i 
kommuner och landsting redovisas samt, i den omfattning som är 
lämplig, spegla utvecklingen i relevanta länder.  

Myndigheten ska stödja myndigheterna i deras utveckling av in-
tern styrning och kontroll av it. 

Digitaliseringsmyndigheterna i Danmark och Norge bistår med 
stöd för utvärdering av it-projekt. Utredningen behandlar inte denna 
fråga i detta betänkande. Överväganden kan bli aktuella i slutbetänk-
andet. 

Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppgift att, under 
en treårsperiod, ge stöd till regeringen och Regeringskansliet i ge-
nomförandet av regeringens satsning på e-förvaltning. Därutöver 
har Ekonomistyrningsverket uppdrag att följa de statliga myndig-
heternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digita-
liseringens möjligheter samt ett uppdrag om it-kostnader. Utred-
ningen bedömer att flera av dessa uppgifter bör permanentas och 
tillföras den myndighet som får det samlade ansvaret.  
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Att en myndighet får i uppgift att fortsätta lösa dessa uppgifter 
är, enligt utredningen, ett av flera viktiga bidrag för att regeringens 
satsning på att utveckla e-förvaltningen inte ska mattas av. Eftersom 
myndigheterna inom ramen för de nationella digitala tjänsterna inte 
är avgränsade till de statliga myndigheterna finns det anledning att 
samtidigt vidga uppgifterna till att även omfatta kommunerna.  

Inom ramen för EU:s strategi för den digitala marknaden finns 
flera initiativ som berör e-förvaltningen, bland annat handlings-
planen för e-förvaltning för åren 2016–2020.66 Handlingsplanen 
omfattar ett paket av olika insatser som syftar till underlätta för en-
skilda och småföretag, till exempel principen om att en uppgift bara 
ska lämnas en gång. Det finns behov av stöd till arbetet i olika  
arbets- och expertgrupper. Här finns, enligt utredningen, en viktig 
uppgift för den myndighet som får det samlade ansvaret. 

4.5.4 Stöd till myndigheter  

Utredningens förslag:  

– att det i uppdraget ska ingå att genom metodutveckling, rikt-
linjer, utredningar, utbildning, erfarenhetsutbyte och rådgiv-
ning stödja och samordna de offentliga myndigheterna i deras 
arbete att utveckla den digitala förvaltningen, 

– att det i uppdraget ska ingå att stödja myndigheterna i deras 
utveckling av den interna styrningen och kontrollen av it-
stöd. 

Enligt den enkät Riksrevisionen gjort under arbetet med gransk-
ningen av den offentliga förvaltningens digitalisering är det stora 
skillnader mellan i vilken grad statliga myndigheter och kommuner 
är digitaliserade. Majoriteten av kommunerna och myndigheterna 
saknar en funktion för att kunna kommunicera med medborgare 
och företag samtidigt som cirka 80 procent av myndigheterna och 
kommunerna säger sig ha åtminstone en e-tjänst. När det gäller 

                                                                                                                                                               
66 COM(2016) 179 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 
Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén EU:s handlingsplan för e-förvalt-
ning för 2016–2020 Snabbare digital omvandling av förvaltningar. 
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myndigheter är det särskilt mindre myndigheter som saknar e-
tjänster. Nästan hälften av myndigheterna och kommunerna säger 
sig sakna en digital strategi.67 

Detta understryker Statskontorets konstaterande att de sam-
verkansformer som hittills använts har lämnat många myndigheter 
utanför. Behovet av att stödja och stimulera mindre myndigheter 
och kommuner är stort. När det gäller kommunerna kan den skift-
ande graden av digitalisering leda till stora skillnader i samhälls-
service.68  

Det är viktigt att ta tillvara de inkluderande arbetsformer som 
trots allt varit ledande under E-delegationens arbete och nu vid 
eSam. Statens och kommunernas samlade it-kompetens är en natio-
nell resurs som måste tas tillvara på ett bättre sätt. 

I det samlade ansvaret måste ligga att verka för ett brett erfaren-
hetsutbyte genom nätverk och arbetsgrupper. Ett sådant erfaren-
hetsutbyte är inte bara till nytta för deltagande verksamheter. Det 
ger också ett värdefullt bidrag till myndighetens arbete. 

I det samlade ansvaret bör också ingå att ta initiativ till och med-
verka i utvecklingsprojekt av strategisk betydelse eller på annat sätt 
av allmän nytta. Vidare kan det vara aktuellt att ekonomiskt stödja 
sådana projekt. När det gäller det senare avser utredningen att  
redovisa överväganden i slutbetänkandet. 

Utredningen föreslår att det i uppdraget till den myndighet som 
tilldelas det samlade ansvaret ska ingå att genom metoder, riktlinjer, 
utredningar, utbildning och rådgivning stödja och samordna myn-
digheterna i deras arbete att utveckla den digitala förvaltningen. I 
uppdraget ingår även att stödja myndigheterna i deras utveckling av 
den interna styrningen och kontrollen av it. 

I uppdraget ska det ingå att säkerställa att det finns kompetens-
stöd och handledningar om nyttorealisering för myndigheterna, 
samt att bedöma vilka relevanta delar av E-delegationens vägled-
ningar m.m. som bör tas vidare och vidareutvecklas. 

                                                                                                                                                               
67 RiR 2016:14. 
68 Statskontoret Delegerad digitalisering En utvärdering av E-delegationen, 2014:12. 
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4.5.5 Digitalisering, personlig integritet  
och informationssäkerhet 

Utredningen föreslår: 

– att det i uppdraget ska ingå att uppmuntra utarbetandet av 
uppförandekoder enligt dataskyddsförordningen inom e-för-
valtningen, 

– att det i uppdraget ska ingå att samverka med Datainspek-
tionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Post- och telestyrelsen för att underlätta myndigheternas  
arbete med informationssäkerhet och säkerställa en enhetlig 
hantering av frågor om dataskydd och personlig integritet. 

Digitaliseringens möjligheter medför risker för skyddet av den per-
sonliga integriteten. Det kan vara lockande att se potentiella effek-
tivitetsvinster när tekniken inte står i vägen för den digitala utveck-
lingen utan innovation i stället får spela en huvudroll. Samtidigt 
riskerar då integritetsskyddsfrågorna att prioriteras ned. 

Justitiekanslern betonade detta i sitt remissvar på Integritets-
kommitténs delbetänkande: 

Det är lätt hänt att myndigheter i entusiasm över de tekniska möjlig-
heterna utformar nya system och arbetssätt utan att beakta integritets-
risker på ett tillfredsställande sätt. Integritetsaspekten, och en analys 
av gällande rätt, måste alltid finnas med och prioriteras när nya system 
och arbetsformer utvecklas. Detta är en lednings- och styrningsfråga 
och här finns utrymme för förbättringar.69 

Regeringen ska, enligt dataskyddsförordningens artikel 40, upp-
muntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra till att 
förordningen genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de 
olika sektorer där behandling av personuppgifter utförs. 

Myndigheter och kommuner behöver stöd för att säkerställa att 
man uppfyller samtliga relevanta krav. Möjligheten till uppförande-
koder kan användas inom både statlig och kommunal verksamhet, 
liksom för alla sammanslutningar som företräder kategorier av per-
sonuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden. För att upp-
                                                                                                                                                               
69 Justitiekanslerns remissvar på Integritetskommitténs delbetänkande Hur står det till med 
den personliga integriteten? Dnr. 4260-16-80, s. 4. 
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förandekoderna ska hålla hög kvalitet och ge det stöd som behövs 
krävs ett samordnande organ. I uppdraget ska därför ingå att utses 
som ansvarig samordnare för uppförandekoderna inom området e-
förvaltning. 

Eftersom frågorna om personlig integritet och informations-
säkerhet är av avgörande betydelse för att digitaliseringen ska lyckas 
anser utredningen att de ska utgöra ett särskilt prioriterat område i 
uppdraget. Det behöver beaktas redan från början i förberedelserna 
inför att axla det samlade ansvaret för den offentliga sektorns digita-
lisering. Det ska då knytas sådan kompetens till den myndighet som 
får uppdraget, som behövs för att beakta integritets- och informa-
tionssäkerhetsskydd i ett tidigt skede av olika projekt och uppdrag. I 
uppdraget ska även ingå att ansvara för samverkan med Data-
inspektionen, MSB och PTS för att säkerställa att frågorna om skydd 
av personlig integritet och informationssäkerhet ständigt är närva-
rande när digitaliseringen genomförs. För att samverkan i frågorna 
om integritets- och informationssäkerhetsskydd ska prioriteras anser 
utredningen att de behöver lyftas upp och föras in i respektive myn-
dighets instruktion.  

4.5.6 E-legitimationsnämnden – en del av det samlade ansvaret 

Utredningen föreslår: 

– att E-legitimationsnämndens verksamhet ska inordnas i det 
nya uppdraget och att nämndens uppgifter, enligt förordning-
en70 med instruktion för E-legitimationsnämnden, förs över 
till den myndighet som får detta uppdrag.  

E-legitimation är en nationell digital tjänst. Enligt regeringen är e-
legitimationer en viktig förutsättning för att medborgare på ett säkert 
sätt ska kunna identifiera sig elektroniskt i den offentliga förvalt-
ningens e-tjänster. E-legitimationer skapar förutsättningar för den 
offentliga sektorn att ta fram mer avancerade e-tjänster som under-
lättar och stödjer medborgaren i sin dialog med myndigheterna.  

                                                                                                                                                               
70 SFS 2010:1497. 
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E-legitimationsnämndens uppgifter är av den karaktären att de 
bör kunna ingå som en naturlig del i det samlade ansvaret för att 
stödja regeringen och myndigheterna i regeringens satsning på digi-
taliseringen av den offentliga sektorn.  

Nämnden bildades 2011 och ingår sedan september 2016 i Finans-
departementets verksamhetsområde.71 Skatteverket är nämndens 
värdmyndighet. Enligt nämndens instruktion ska Skatteverket upp-
låta lokaler samt sköta administrativa och handläggande uppgifter åt 
nämnden.  

Nämnden består av sex ledamöter, varav tre är generaldirektö-
rer, två it-direktörer från statliga myndigheter och en ledamot från 
SKL. Till sitt förfogande för den löpande verksamheten har nämn-
den ett kansli med sex personer, inklusive kanslichefen, som alla är 
anställda i värdmyndigheten Skatteverket.  

Om E-legitimationsnämndens organisering argumenterade reger-
ingen på följande sätt: 

Elektronisk identifiering och signering är centrala funktioner för eför-
valtningen och för samhället i övrigt. Det är viktigt att myndigheten har 
ett högt förtroende och en hög legitimitet i hela den offentliga förvalt-
ningen och hos näringslivet. Det är vidare angeläget att verksamheten 
bedrivs med en stor grad av självständighet gentemot de myndigheter 
som använder nämndens tjänster eller vars verksamhet i övrigt påverkas 
av dess beslut. 

Förslaget att placera nämnden vid Skatteverket har tillstyrkts av en 
majoritet av de remissinstanser som uttalat sig i frågan. Några remiss-
instanser framhåller dock att det är viktigt att inte värdmyndighetens 
egna behov tillåts styra utvecklingen. 

Regeringen anser att den samordning som myndigheten ska ansvara för 
bör bedrivas med en hög grad av självständighet. Verksamheten ska där-
för organiseras i form av en nämndmyndighet. Nämndens ordförande 
och övriga ledamöter ska utses av regeringen. Skatteverket ska tillhand-
hålla kansliresurser och administrativt stöd till nämnden. Personalen ska 
vara anställd i Skatteverket. Nämnden ska ansvara för arbetsledning av-
seende personalens arbete med nämndens uppgifter.72 

                                                                                                                                                               
71 SFS 2016:847, Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för 
Regeringskansliet. 
72 Dir. 2010:69. 
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Enligt utredningens bedömning torde dock inte graden av självstän-
dighet minska för att uppgifterna flyttas till den myndighet som får 
det nya uppdraget. 

Enligt regeringen bör ledningsformen nämndmyndighet användas 
sparsamt. En förutsättning för att inrätta en nämndmyndighet bör 
vara att det för den aktuella verksamheten är viktigt med ett kollek-
tivt beslutsfattande.73 Utredningen har dock inte uppfattat att det för 
E-legitimationsnämndens verksamhet är viktigt med ett kollektivt 
beslutsfattande och att det skulle kunna vara ett krav för verksam-
heten och relationerna till användarna av tjänsterna.  

Nämndens uppgifter74 är att stödja och samordna elektronisk 
identifiering och underskrift i den offentliga förvaltningens tjänster. 
Nämnden ska, efter överenskommelse med upphandlande myndig-
heter, tillhandahålla system för säker elektronisk identifiering enligt 
lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elek-
tronisk identifiering och administrera valfrihetssystemet. Lagen om 
valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ger 
förutsättningar för den offentliga sektorn att upphandla flera leve-
rantörer så att den enskilde kan välja e-legitimation. Myndigheterna 
ges möjlighet att använda tjänster för elektronisk identifiering från 
alla leverantörer som har godkänts av E-legitimationsnämnden.  

Nämnden granskar och godkänner svenska e-legitimationer och 
förser marknaden med kvalitetsstöd för säkra e-underskrifttjänster. 
E-legitimationer som godkänts får använda kvalitetsmärket Svensk 
e-legitimation.  

E-legitimationsnämnden har tagit fram flera dokument som stöd-
jer och reglerar utvecklingen av e-tjänster, e-legitimering och under-
skriftstjänster. Nämnden hjälper också myndigheter, kommuner och 
landsting att säkra försörjningen av e-legitimationstjänster.  

Enligt sin instruktion ska E-legitimationsnämnden, förutom att 
stödja och samordna elektronisk identifiering och underskrift i den 
offentliga förvaltningens e-tjänster   

                                                                                                                                                               
73 Prop. 2009/10:175, s. 110. 
74 Förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden. 
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1. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter tillhanda-
hålla system för säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra 
stycket 2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster 
för elektronisk identifiering, 

2. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3 samma 
lag, och 

3. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för annonsering 
av valfrihetssystem som avses i 4 § samma lag.  

E-legitimationsnämnden ska uppfylla de samarbetsskyldigheter som 
gäller för Sverige som medlemsstat enligt artikel 12 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av 
direktiv 1999/93/EG, samt enligt rättsakter som har antagits med 
stöd av den artikeln. Myndigheten ska vara gemensam kontakt-
punkt för samarbetet. 

Nämnden ska även i övrigt företräda Sverige i frågor som rör 
gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt förordning (EU) 
nr 910/2014 och ska lämna stöd och information till myndigheter i 
sådana frågor. 

Nämnden ska upprätta och driva en svensk förbindelspunkt 
(nod) för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med 
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 
8 september 2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om 
elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden. 

E-legitimationsnämnden ska även delta i internationellt standar-
diseringsarbete, internationellt samarbete och informationsutbyte 
inom sitt ansvarsområde.  
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4.5.7 Lämplig ledningsform för den myndigheten  
som får det samlade ansvaret 

Utredningen föreslår: 

– att den myndighet som får det samlade ansvaret ska vara en 
enrådighetsmyndighet. 

Enligt direktiven ska utredningen överväga om det med anledning 
av det utökade uppdraget, finns anledning att ändra myndighetens 
ledningsform.  

Av myndighetsförordningen framgår att en förvaltningsmyndig-
het under regeringen leds av en myndighetschef (enrådighetsmyndig-
het), en styrelse (styrelsemyndighet) eller av en nämnd (nämnd-
myndighet).  

Enligt myndighetsförordningen har myndighetens ledning, inför 
regeringen, ansvar för all verksamhet som myndigheten bedriver ett 
verksamhetsansvar. Med verksamhetsansvar menas inom statlig 
ekonomisk styrning myndighetsledningens ansvar inför regeringen 
att verksamheten fullgörs inom vissa förutsättningar. Myndighetens 
ledning ska se till att verksamheten genomförs effektivt samt enligt 
gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap 
i Europeiska unionen. Ledningen har också ett ansvar för att verk-
samheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt för 
att myndigheten hushållar väl med statens medel. 

Ledningsformen enrådighetmyndighet lämpar sig, enligt reger-
ingen, väl för verksamheter som i hög grad styrs av lag, som i  
huvudsak är av rutinärende- och servicekaraktär, verksamhet som är 
av främjande karaktär eller för en myndighet med ett litet finansiellt 
ansvar. Enrådighetsmyndigheter leds av en myndighetschef, en ge-
neraldirektör. Regeringen kan besluta att en enrådighetsmyndighet 
ska ha ett insynsråd. Insynsrådet har inte några beslutsbefogenheter. 
Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge generaldirektören 
råd när insyn i verksamheten av medborgare och politiker bedöms 
som särskilt angelägen eller när verksamheten har breda kontaktytor 
med många olika grupper.  

I styrelsemyndigheter är det styrelsen som, inför regeringen, har 
det fulla ansvaret för verksamheten. Även styrelsemyndigheter har 
en myndighetschef, en generaldirektör, men i styrelsemyndigheter 
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ansvarar generaldirektören inför styrelsen för den löpande verk-
samheten, enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen utfärdar.  

Ledningsformen styrelsemyndighet är, enligt regeringen, lämplig 
för myndigheter som beslutar om medel i stor omfattning och myn-
digheter med stora anslag eller transfereringar, myndigheter som 
förvaltar stora tillgångar. Men ledningsformen är även lämplig för 
forskningsintensiv eller kunskapsproducerande verksamhet eller 
verksamhet som i stor utsträckning påverkar näringslivet, kommu-
nerna eller landstingen. 

I nämndmyndigheter är det nämnden som, inför regeringen, an-
svarar för verksamheten. Nämndmyndigheter har ofta väl avgränsade 
uppgifter som ofta är reglerade i lag. Vissa nämnder har en domstols-
liknande karaktär. Enligt regeringen bör nämndmyndighetsformen 
användas sparsamt. En förutsättning för ledningsformen bör vara att 
det är nödvändigt med ett kollektivt beslutsfattande för den aktuella 
verksamheten. 

Enligt regeringen bör verksamhetens art, politiska prioriteringar 
och regeringens behov av att styra myndigheten på ett visst sätt 
vara utgångspunkten för valet av myndighetens ledningsform.75 

En central del av det samlade ansvaret innebär att stödja och sti-
mulera samverkan och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Som 
tidigare anförts är det viktigt att de arbetsmodeller som utvecklats 
under E-delegationen och eSam utnyttjas även i fortsättningen. Erfa-
renhet från det arbetet var också att de personliga kontakterna mellan 
myndighetschefer och andra befattningshavare var avgörande för ett 
framgångsrikt samarbete. Myndighetsledningen för den myndighet 
som får det samlade ansvaret kan förväntas lägga mycket tid på kon-
takter med kollegor. Kollegornas förtroende för ledningens kompe-
tens och dess förmåga att stimulera samverkan är en viktig fram-
gångsfaktor. Detta talar starkt för att det samlade ansvaret bör ges åt 
en myndighet som är en enrådighetsmyndighet. Ledningsformen 
myndighet med styrelse är tänkbar. Nämndmyndighet är däremot 
olämplig i detta sammanhang. 

                                                                                                                                                               
75 Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 108. 
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4.5.8 Ska vara en internrevisionsmyndighet 

Utredningen föreslår: 

– att myndigheten som får det samlade ansvaret ska tillämpa 
internrevisionsförordningen. 

Myndighetens ledning ansvarar för att myndigheten har en betryg-
gande intern styrning och kontroll. Förordningen om intern styr-
ning och kontroll,76 som gäller för de myndigheter som ska följa 
internrevisionsförordningen, föreskriver att ledningen kontinuerligt 
ska genomföra analyser av verksamheten och hantera risker för-
knippade med verksamhetsansvaret. Riskhantering och andra delar 
av arbetet som är relaterade till risker är centrala i ansvaret för verk-
samheten. Det gäller åtgärder för att hantera risker, information och 
kommunikation om risker, samt den interna miljöns förhållande till 
risker.  

Till sitt stöd för att säkerställa en betryggande intern styrning och 
kontroll har vissa myndigheter internrevision. För närvarande har 
regeringen fattat beslut att ett drygt sextiotal myndigheter ska ha 
internrevision. Av dessa är 54 procent styrelsemyndigheter och  
övriga enrådighetsmyndigheter. Bland internrevisionsmyndigheterna 
finns bland annat de personalmässigt största myndigheterna, myn-
digheter som hanterar stora pengaflöden och myndigheter som har 
en komplex verksamhet.  

Internrevisionen arbetar enligt myndighetsledningens riktlinjer 
och revisionsplan och lämnar förslag till förbättringar av den interna 
styrningen och kontrollen. Vid sidan av myndighetsledningens an-
svar för verksamheten är internrevision grundläggande för en betryg-
gande intern styrning och kontroll.77 Internrevisionen granskar och 
lämnar förslag till förbättringar av myndighetens process för intern 
styrning och kontroll och ger råd och stöd till myndighetens led-
ning. Myndighetens ledning kan ta stöd av och använda intern-
revisionens arbete på flera sätt när den bedömer, genomför och fattar 
beslut om verksamheten. Ledningen kan också ta stöd av intern-

                                                                                                                                                               
76 Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. 
77 ESV 2012:46, Handledning, Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myn-
dighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 
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revisionen när den ska bedöma om den interna styrningen och kon-
trollen är betryggande. 

Utredningen bedömer att, för att få råd och stöd för att bättre 
kunna ta det fulla ansvaret för befintliga och tillkommande om-
fattande och komplexa verksamheter, behöver ledningen för den 
myndighet som får det samlade ansvaret en internrevision. Enligt 
utredningens mening finns det därför anledning för regeringen att 
fatta beslut om att myndigheten ska tillämpa internrevisionsförord-
ningen. 

4.5.9 Ska finnas ett råd för digitaliseringssamverkan 

Utredningen föreslår: 

– att det i myndigheten ska finnas ett råd för digitaliserings-
samverkan,  

– att rådet för digitaliseringssamverkan ska ha till uppgift att ge 
myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den  
offentliga sektorns digitalisering,  

– att frågor av principiell eller större vikt ska föredras i rådet 
innan myndighetschefen fattar beslut, 

– att rådet för digitaliseringssamverkan ska stödja samverkan 
mellan de olika aktörerna i utvecklingen av digitaliseringen av 
den offentliga sektorn. 

Enligt utredningens bedömning finns det anledning att inspireras 
av, ta tillvara och i någon form behålla och utveckla de arbets-
modeller som skapades inom ramen för E-delegationens verksam-
samhet och bevarats inom ramen för eSamverkansprogrammet, 
eSam. Det är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 
myndigheter och SKL om digitaliseringen av det offentliga Sverige. 
Programmet bildades efter E-delegationen 2015. De myndigheter 
vars generaldirektörer ingick i E-delegationen enades om att fort-
sätta samarbetet för att säkerställa att de framsteg som gjorts inte 
gick förlorade. Därför startades eSam, för att på frivillig väg fort-
sätta att samverka om digital utveckling. I dag ingår 21 medlemmar. 
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För programmets räkning finns ett kansli med för närvarande fem 
anställda.  

eSam har flera mål för det gemensamma arbetet. De beskriver 
vilka effekter som ska uppnås genom att samarbeta inom program-
met. Målen är en samordnad rättstillämpning, ett regelverk som 
stödjer digital samverkan, fler som har kompetens inom området 
digital samverkan, ett enklare och effektivare införande av initiativ 
och lösningar, ökad användning av gemensamma tjänster och åter-
användning av information, ändamålsenlig arbetsfördelning och inget 
dubbelarbete samt vägledande principer.  

Som utgångspunkt för att prioritera gemensamma insatser har 
eSam följande vägledande principer:  

 insatsen ska möjliggöra ökat informationsutbyte och på så sätt 
leda till någon form av nytta som exempelvis effektivisering, för-
enklingar, nöjdare kunder och samhällsnytta,  

 insatsen berör två eller flera organisationer,  

 insatser där en gemensam juridisk tolkning behövs, samt att  

 insatsen medför stor samhällsnytta men ingen enskild part har 
tillräckligt stor nytta för att driva insatsen och därför finns ingen 
naturlig ”igång-sättare”.78 

För att ta tillvara på arbetsmodellerna från E-delegationen och eSam 
föreslår utredningen att det vid den myndighet som får det samlade 
ansvaret ska inrättas ett råd för digitaliseringssamverkan.  

Rådet, som bör samlas minst fyra gånger per år, ska ha till upp-
gift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den 
offentliga sektorns digitalisering. Digitaliseringssamverkansrådet 
ska även vara ett forum för samverkan mellan de olika aktörerna i 
utvecklingen av e-förvaltningen i den offentliga sektorn. Det bör stå 
myndighetsledningen och samverkansrådet fritt att utforma sina 
arbetsformer. Frågor av generell eller principiell betydelse ska före-
dras i rådet. 

Digitaliseringssamverkansrådet ska därutöver stödja och bistå 
myndigheten i uppgiften att, i samverkan med relevanta offentliga 
myndigheter och aktörer. Rådet ska verka för informations- och 
                                                                                                                                                               
78 http://esamverka.se/om-esam/inriktning-och-mal.html, 2017-02-01. 
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erfarenhetsutbyte om den nationella digitala infrastrukturen och 
nationella digitala tjänster för att förenkla för enskilda och företag. 
Rådet ska vidare säkerställa en effektiv och ändamålsenlig offentlig 
förvaltning. 

Ett fortsatt engagemang av myndigheternas ledningar är en vik-
tig förutsättning för att motivera deltagande av organisationernas 
nyckelpersoner i gemensamma arbetsgrupper och projekt. Det är 
viktigt att tillvarata det engagemang och den verksamhetsnära kun-
skapen som finns hos myndigheterna, däribland de stora it-tunga 
myndigheterna.  

Digitaliseringssamverkansrådet bör, enligt utredningens mening, 
bestå av myndighetens chef, som är ordförande, och cheferna för de 
myndigheter som i dag ingår i eSam. Rådet får även bjuda in led-
ningar för andra myndigheter att delta i den omfattning som anses 
nödvändig. Erfarenheterna från E-delegationen och eSam talar för 
att det är viktigt med myndighetschefernas tydliga engagemang. 
Myndighetschefernas engagemang är också en förutsättning för att 
nyckelpersoner hos myndigheternas ges tid att delta i myndighets-
övergripande samarbetsprojekt. Därför är det viktigt att bara myn-
dighetschefer ingår i rådet. 

Särskilda beslutsorgan inom en myndighet kan leda till att an-
svaret för verksamheten blir otydligt. Därför bör regeringen, enligt 
den förvaltningspolitiska propositionen från 2010, vara restriktiv 
med att inrätta sådana organ, och bara göra det när det finns sär-
skilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att regeringen önskar styra 
vissa verksamheter särskilt, utan att för den skull behöva bilda en 
särskild myndighet. Om regeringen inrättar ett särskilt organ för 
specifika frågor, och formulerar särskilda bestämmelser och villkor 
för hur organet ska handlägga ärenden och fatta beslut, kan inte 
myndigheten prioritera ned eller hantera dem på något annat sätt. 

För att förebygga risken för problem bör ansvarsfördelningen 
mellan myndigheten och de särskilda organen regleras tydligt i 
myndighetens instruktion.79 

                                                                                                                                                               
79 Prop. 2009/10:175, s. 138f.  
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4.5.10 Ansvarig myndighet – huvudalternativ  

Utredningen bedömer: 

– att Ekonomistyrningsverket är bäst lämpat att ta emot upp-
draget om ett samlat ansvar för digitaliseringen av den offent-
liga sektorn. 

Av tilläggsdirektivet framgår att utredningen ska analysera hur digi-
taliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom 
ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för 
dessa frågor till en myndighet. 

En utgångspunkt för utredningens analys är därför att upp-
draget ska ges till en befintlig myndighet och att uppdraget inte ska 
vara tidsbegränsat. Utredningens uppfattning är att det är viktigt 
för både regeringen och myndigheterna att det samlade ansvaret 
och stödet för digitaliseringen av den offentliga sektorn permanen-
tas i en organisation. Ett starkt argument för att inte föreslå en 
tidsbegränsad lösning inom kommittéväsendet är att detta upplägg 
redan har prövats och bedömts otillräckligt. 

Kriterier för val av myndighet 

Utredningens analys av vilka myndigheter som, inom ramen för den 
befintliga myndighetsstrukturen, skulle kunna vara lämplig att ta det 
samlade ansvaret har utgått från olika kriterier.  

Myndigheten måste kunna rekrytera och behålla nödvändig kom-
petens inom området. Det samlade ansvar som utredningen föreslår 
kommer att kräva ett omfattande engagemang från ledningen för den 
myndighet som berörs. Med tanke på de omfattande kontakter upp-
draget för med sig, dess centrala roll inom förvaltningen och dess 
politiska fokus får man räkna med att myndighetens chef får lägga 
cirka 50 procent av sin tid på denna verksamhet. Detta gäller oavsett 
karaktären på den myndighetens ursprungliga uppdrag. Verksam-
hetens karaktär präglar vilken kompetens som redan finns i organisa-
tionen samt vilka rutiner och processer som styr organisationen. 

Det är en stor fördel om den myndighet som ska få uppdraget 
har en egen it-verksamhet. Det vill säga att det inom myndighetens 
eget verksamhetsområde finns kunskap om att underhålla och ut-
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veckla it-baserade processer samt att anpassa gränssnitt utifrån bru-
karnas behov. Eftersom uppdraget innebär samordning, reglering, 
omvärldsbevakning och kompetensutveckling är det även en fördel 
om likartad verksamhet redan finns i organisationen. 

En viktig framgångsfaktor är att den myndighet som får upp-
draget har förmåga att hantera en betydande personalökning. De 
uppgifter som utredningen föreslår ska tillföras torde kräva en per-
sonalstyrka på cirka 35 årsarbetskrafter från och med den 1 juli 
2018, och ytterligare cirka 20 årsarbetskrafter från och med budget-
året 2020. Det är viktigt att den myndighet som ska ta emot de nya 
uppgifterna och ett stort antal nya medarbetare har både lednings-
kapacitet och administrativ kapacitet att göra det. Vare sig den be-
fintliga eller den nya verksamheten ska tappa tempo mer än nöd-
vändigt för att bygga upp en ny myndighetsintern struktur. 

Tänkbara myndigheter 

Inledningsvis konstaterar utredningen att det finns två kategorier 
av myndigheter som kan komma i fråga. Till den första kategorin 
hör myndigheter som är sektorsmyndigheter med it-tung kärn-
verksamhet. Den andra kategorin utgörs av myndigheter som har 
en stabsfunktion åt regeringen eller i vart fall horisontella uppgifter 
med anknytning till förvaltningspolitiken. I denna kategori är myn-
digheter som redan har uppdrag med anknytning till digitalisering 
och digitala tjänster intressanta. 

Exempel på myndigheter i den första kategorin är Skatteverket, 
Försäkringskassan, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen. 

En avgörande nackdel är att man inte kan räkna med ledningens 
fokus. Man kan inte förutsätta att myndighetschefer i denna kate-
gori av myndigheter kan lägga hälften av sin tid på det uppdrag som 
utredningen föreslår. 

Den lämpliga myndigheten bör därför sökas inom den andra  
kategorin. 

Digitaliseringen av statsförvaltningen och hela den offentliga sek-
torn ska bidra till att de it-politiska målen uppnås, men även till att 
målet för digitalisering av det offentliga Sverige och målet för den 
statliga förvaltningspolitiken uppnås. Digitaliseringen av förvaltning-
en är därmed en naturlig del av regeringens förvaltningspolitik.  
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I statsförvaltningen har regeringen inom andra förvaltnings-
politiska områden inrättat myndigheter för stabsstöd, så kallade 
stabsmyndigheter. Stabsmyndigheterna i statsförvaltningen är de 
myndigheter som har till huvudsaklig uppgift att förse regeringen 
med underlag för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och 
utveckling av statsförvaltningen eller, att på regeringens uppdrag, 
erbjuda den övriga myndighetsorganisationen service och stöd.80  

Det kan dock konstateras att flera av stabsmyndigheterna i dag 
har uppgifter som innebär att stödja regeringen och att stödja myn-
digheterna. Som stabsmyndigheter brukar Statskontoret, Kammar-
kollegiet och Ekonomistyrningsverket räknas. Även Arbetsgivar-
verket räknas som stabsmyndighet. Vid sidan av de myndigheter 
som betecknas som stabsmyndigheter finns Statens servicecenter, 
Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten som har horison-
tella uppgifter med anknytning till förvaltningspolitiken.  

Statskontorets uppgifter är huvudsakligen att lämna stöd till  
regeringen och Regeringskansliet. Statskontoret ska på regeringens 
uppdrag, bland annat genomföra utredningar, utvärderingar och 
uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och över-
gripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I 
detta ingår att analysera verksamheter och myndigheter ur ett effek-
tivitetsperspektiv, redovisa effekter av statliga åtgärder och ge under-
lag för omprövning och effektivisering. Statskontoret ska även bistå 
regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. 
Statskontoret har 63 årsarbetskrafter.81 Myndigheten delar lokaler 
och vissa resurser med tre andra myndigheter.82 Statskontoret har 
i dag inget uppdrag med direkt anknytning till digitaliseringen, även 
om det generella uppdraget att följa förvaltningens utveckling givet-
vis kan beröra it-frågor.  

I anslutning till att nedläggningen av Verva anmäldes i budget-
propositionen för 2009, behandlade regeringen Statskontorets roll 
som ett uppföljnings- och utredningsorgan nära kopplat till Reger-
ingskansliet. Regeringen framhöll att denna roll skulle vidareutveck-
las och stärks och att Statskontorets roll som regeringens primära 

                                                                                                                                                               
80 Dir. 2007:20, Översyn av stabsmyndigheter. 
81 Statskontorets årsredovisning för 2016. 
82 Svenska institutet för europapolitiska studier, Fastighetsmäklarinspektionen och Myndigheten 
för kulturanalys. Statskontorets budgetunderlag för åren 2017, 2018 och 2019 Dnr 2016/12-1. 
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utredningsresurs skulle tydliggöras.83 Inga uppgifter om e-förvalt-
ning fördes tillbaka till Statskontoret. Tvärtom betonade regeringen 
Statskontorets roll som ett uppföljnings- och utredningsorgan nära 
kopplat till Regeringskansliet, skulle vidareutvecklas och stärkas 
samt att myndighetens roll som regeringens primära utrednings-
resurs skulle tydliggöras.84 

Utredningen bedömer att det finns en bred politisk förankring 
för att vidmakthålla Statskontoret som ett kvalificerat organ för 
uppföljning och analys av statlig och kommunal förvaltning, samt 
för att myndigheten inte ska ha några normerande eller stödjande 
funktioner. 

Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbets-
givarfrågor och en sammanslutning av statliga arbetsgivare m.fl.  
Arbetsgivarverket har ansvar för att, som arbetsgivarorganisation, 
utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken och ska ut-
föra förhandlingsarbete för sina medlemmar och företräda dem i 
arbetstvister. Arbetsgivarverket ska även svara för sådan informa-
tion, rådgivning och utbildning som arbetsgivare inom det statliga 
området behöver. Arbetsgivarverket har cirka 60 årsarbetskrafter.  

E-delegationen behandlade frågan om att låta samordning av e-
förvaltning utföras av Arbetsgivarverket. Man konstaterade dock 
att uppgiften skilde sig från arbetsgivarpolitiken och innebär en 
annan relation till regeringen. Verket skulle som förhandlingsorgan 
vara självständigt i förhållande till regeringen, vilket skulle stå i 
motsatsförhållande till en roll som samordnare av e-förvaltningen.85 

Kammarkollegiet har ett stort antal olika uppgifter men kolle-
giets huvudsakliga uppgifter är att tillhandahålla service inom det 
statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvalt-
ning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet ska även 
ansvara för att upphandla samordnade ramavtal som är avsedda för 
andra statliga myndigheter. Inom området informationsteknik gäl-
ler detta ansvar för den offentliga förvaltningen. Kammarkollegiet 
är en enrådighetsmyndighet och är från och med den 1 december 
2016 utan insynsråd. Kammarkollegiet har 234 årsarbetskrafter,86 
varav cirka 40 är placerade vid kontoret i Karlstad. Utöver ansvaret 
                                                                                                                                                               
83 Prop. 2008/09:1, utg. omr. 2, s. 32. 
84 Prop. 2008/09:1, utg. omr. 2, s. 32. 
85 SOU 2013:75, Organisering av framtidens e-förvaltning, s. 36. 
86 Kammarkollegiets årsredovisning för 2016. 
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för statens inköpscentral, som bland annat omfattar ramavtal för it-
tjänster, har Kammarkollegiet inget digitaliseringsuppdrag.  

Upphandlingsmyndigheten inrättades 1 september 2015 och har 
49 årsarbetskrafter.87 Myndighetens verksamhet är fokuserad på 
upphandlingsstöd, dvs. att genom information, vägledning och me-
todutveckling stödja upphandlande myndigheter. Myndigheten till-
handahåller vissa stödtjänster i form av informationsdatabaser. 
Myndigheten har i dag inget uppdrag direkt knutet till digitalisering. 
Området innovationsupphandling kan omfatta avancerade it-lös-
ningar inom delar av offentlig sektor. När myndigheten inrättades 
var det ett uttalat motiv att samla och renodla upphandlingsstödet.  

Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekono-
miska styrningen av den statliga verksamheten, samt utföra revision 
av Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och kor-
rekt hantering av dessa medel. Ekonomistyrningsverket ska bistå 
regeringen med det underlag som behövs för att bedöma om stats-
förvaltningen är effektiv och om den interna styrningen och kon-
trollen är betryggande. Vidare ska Ekonomistyrningsverket utveckla 
och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekono-
misk styrning i staten, göra prognoser för samt analysera och lämna 
information om den offentliga ekonomin, med särskilt fokus på den 
statliga ekonomin, och inom sitt verksamhetsområde ge stöd till 
andra statliga myndigheter.  

För närvarande har Ekonomistyrningsverket flera tidsbegrän-
sade uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning.88  

E-legitimationsnämnden är för närvarande den enda statliga 
myndigheten vars kärnverksamhet är helt inriktad på en komponent 
i den digitala infrastrukturen. E-legitimationsnämnden ska stödja 
och samordna elektronisk identifiering och underskrift i den offent-
liga förvaltningens e-tjänster. Skatteverket är E-legitimationsnämn-
dens värdmyndighet och nämndens sex medarbetare är anställda i 
Skatteverket. E-legitimationsnämnden, som har en egen instruktion, 

                                                                                                                                                               
87 Upphandlingsmyndighetens årsredovisning för 2016. 
88 Regeringsbeslut 2015-04-09, N2015/3210/EF, Uppdrag att ge stöd till regeringens satsning 
på e-förvaltning. regeringsbeslut och ESV:s regleringsbrev för 2017, Ramverk för jämförelse av 
it-kostnader, regeringsbeslut 2016-02-25 N2016/01642/EF, Uppdrag att följa de statliga myn-
digheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter, 
regeringsbeslut 2017-01-19, Fi2017/00199/DF, Ändring av Ekonomistyrningsverkets uppdrag 
att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. 
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ingår inte i den statliga redovisningsorganisationen89 och har inte 
något eget anslag och regleringsbrev. En utvidgning av nämndens 
uppdrag till att omfatta det samordningsuppdrag bedöms möjlig och 
återges nedan som alternativ lösning. 

Utredningen bedömer att ansvaret för att stödja den digitala ut-
vecklingen och genomförandet av nationella digitala tjänster i den 
offentliga sektorn är en uppgift som ligger närmare förvaltnings-
politiken än it-politiken. Utredningen bedömer vidare att den myn-
digheten som får uppgiften bör vara en stabsmyndighet som redan 
i dag har olika uppgifter och erfarenhet av att stödja både regeringen 
och myndigheterna i olika frågor. Myndigheten bör dessutom ha 
rimlig lednings- och administrativ kapacitet att kunna ta emot den 
utökade personalstyrkan och genomföra de nya uppgifterna.  

Utredningen föreslår därför att regeringen ger Ekonomistyr-
ningsverket uppgiften att ta det samlade ansvaret för att stödja den 
digitala utvecklingen och genomförarandet av nationella digitala 
tjänster i den offentliga sektorn och vidta de åtgärder som behövs 
för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig digitalisering av den 
offentliga sektorn. 

Ekonomistyrningsverket är med sina 146 årsarbetskrafter90 inte 
någon av de personalmässigt största myndigheterna. Myndigheten 
hanterar inte heller några stora pengaflöden. Däremot har Ekonomi-
styrningsverket en komplex verksamhet med flera olika, var och en 
för sig, komplexa verksamheter. Bland Ekonomistyrningsverkets 
uppgifter finns ansvaret för utveckling och förvaltning av den eko-
nomiska styrningen av den statliga verksamheten och ansvaret för 
statsredovisningen. Vidare har Ekonomistyrningsverket ansvar för 
att göra analyser och prognoser för statens utgifter respektive in-
komster och intäkter och analyser av måluppfyllelsen av de budget-
politiska målen. Därutöver ska Ekonomistyrningsverket samla in 
och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen, an-
svara för EU-revisionen, lämna underlag till pris- och löneomräkning 
och med vissa undantag, utveckla och förvalta statens informations-
system för budgetering, hantering av dokument och uppföljning.91  

                                                                                                                                                               
89 Myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen har en redovisningsskyldig-
het till skillnad från de som inte ingår. 
90 Ekonomistyrningsverkets årsredovisning för 2016. 
91 Se förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. 
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Ekonomistyrningsverket är en enrådighetsmyndighet med ett in-
synsråd och, enligt utredningens förslag, ska verket även i fortsätt-
ningen ha denna ledningsform. Utredningens förslag innebär att 
Ekonomistyrningsverket ska tillföras ytterligare verksamheter med 
uppgifter av komplex natur. Förslaget innebär dessutom att antalet 
anställda relativt sett utökas väsentligt. Det innebär att myndig-
hetens ledning, dvs. generaldirektören, får ett icke obetydligt utökat 
verksamhetsansvar.  

4.5.11 Ansvarig myndighet – alternativ lösning 

Utredningen bedömer: E-legitimationsnämnden kan utvecklas 
till att omfatta det samlade uppdrag som utredningen föreslår. 
Det innebär att myndighetens ledningsform måste ändras.  
Vidare måste myndigheten ha ett eget anslag och anställa den 
personal som behövs. För att underlätta övergången till ny verk-
samhet inom den tidsram som föreslås här bör myndigheten 
inte bygga upp en egen administration. Myndigheten bör därför 
ha kanslistöd av Kammarkollegiet och även lokalsamverkan. 

 
Som anförts ovan bör den myndighet som ska tilldelas samordnings-
uppdraget vara en enrådighetsmyndighet. En nämndmyndighet är 
avsedd för en verksamhet som huvudsakligen omfattar löpande be-
slut. I en sådan myndighet är det nämnden som utgör myndighetens 
ledning. Utredningen bedömer att en sådan lösning är olämplig för 
en verksamhet som omfattar operativa insatser. Dessutom kräver 
uppdraget betydande kontakter mellan myndighetens ledning och 
ledningen för andra myndigheter. I en nämndmyndighet skulle 
denna uppgift antingen falla på nämndens ordförande eller på dess 
kanslichef. Ingendera lösningen är optimal. 

E-legitimationsnämnden tilldelas i dag inget eget anslag och har 
ingen egen anställd personal. Personalen är anställd av Skatteverket. 
Detta arrangemang måste ändras om verksamheten utökas och om-
fattar cirka 35 anställda. 

Det är rimligt att en verksamhet med den inriktning och omfatt-
ning som här är aktuellt har en egen budget och ett eget reglerings-
brev. Verksamheten måste vara möjlig att följa upp och utvärdera. 
Verksamheten ska ledas av en myndighetschef som, med tanke på 
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det ansvar vederbörande har, måste kunna fatta beslut om den egna 
organisationen och även anställa personal. 

En tänkbar lösning är att myndigheten anlitar en annan myndig-
het för kanslistöd, till exempel Kammarkollegiet som ofta har utfört 
denna uppgift till exempel för Fastighetsmäklarnämnden och Ersätt-
ningsnämnden. En motsvarande lösning övervägdes i samband med 
att Upphandlingsmyndigheten bildades. Då lokaler redan fanns till-
gängliga för Upphandlingsmyndigheten blev alternativet dock inte 
aktuellt. 

På förfrågan har Kammarkollegiet meddelat att det finns ekono-
miska risker med att tillhandahålla kanslistöd till en myndighet av 
denna omfattning. Uppdraget att tillhandahålla stöd måste i så fall 
synkroniseras med Kammarkollegiets hyresavtal. 

4.6 Finansering av den nya verksamheten 

Utredningen föreslår: 

– att uppgifterna i det samlade ansvaret ska finansieras med an-
slagsmedel som tillförs den mottagande myndighetens för-
valtningsanslag.  

Finansieringen av det samlade ansvaret bör ge den mottagande myn-
digheten långsiktiga och stabila förutsättningar att lösa uppgifterna. 
Finansieringen bör också skapa goda förutsättningar för den myn-
dighet som får uppdraget att stödja förvaltningens utveckling och 
öka den samverkan inom, inte bara den statliga, utan i hela den  
offentliga förvaltningen som riksdagen och regeringen vill uppnå. 
Utredningen föreslår därför att samtliga uppgifter i samordnings-
uppdraget ska finansieras med anslagsmedel som tillförs permanent 
till den mottagande myndighetens förvaltningsanslag. Om den mot-
tagande myndigheten i dagsläget inte tilldelas något förvaltnings-
anslag bör ett sådant upprättas på statsbudgeten och tilldelas den 
mottagande myndigheten. Anslagsfinansieringen för den verksamhet 
som förs över från E-legitimationsnämnden avser E-legitimations-
nämndens verksamhet och E-legitimationsnämndens ansvar för fede-
rationstjänsterna. 
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5 Mina meddelanden  
– en nationell digital tjänst 

Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur med 
tillhörande regelverk för säkra elektroniska försändelser från avsänd-
ande statliga och kommunala myndigheter till enskilda mottagare.1 
Med säker avses här att meddelandet sänds krypterat, med angiven 
avsändare och tas emot i en brevlåda som skyddas av kryptering, 
samt att meddelandet enbart kan läsas av en mottagare som legitime-
rar sig. Regeringen inrättade Mina meddelanden hösten 2012 genom 
en ny paragraf i förordningen om statliga myndigheters elektroniska 
informationsutbyte.2 Samtidigt gav regeringen Skatteverket ansvaret 
för tjänsten. Inledningsvis fick endast statliga myndigheter, som 
avsändare, skicka post till enskilda och företag i Mina meddelanden, 
men regeringen utökade gruppen möjliga avsändare från och med 
december 2013 till att även omfatta kommunala myndigheter.3  

Mina meddelanden är en nationell digital tjänst. Enligt defini-
tionen i utredningens direktiv4 är nationella digitala tjänster sådana 
gemensamma digitala lösningar som är av infrastrukturkaraktär och 
som är en avgörande förutsättning för offentlig e-tjänstutveckling i 
sin helhet. De nationella digitala tjänsterna ska kunna användas inom 
hela den offentliga sektorn och syftar till att underlätta elektronisk 
hantering av ärenden och kontakter med enskilda. De nationella 
digitala tjänsterna ska utvecklas utifrån medborgarnas behov, vilket 

                                                                                                                                                               
1 Skatteverket fick den nya uppgiften genom en ändring (SFS 2012:543) i förordningen 
(2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.  
2 SFS 2012:543 Förordningen om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters 
elektroniska informationsutbyte, § 5, förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elek-
troniska informationsutbyte. 
3 SFS 2013:784, Förordningen om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters 
elektroniska informationsutbyte. 
4 Dir. 2016:39.  
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förutsätter en bred och omfattande samverkan mellan statliga myn-
digheter, mellan kommunala myndigheter, mellan stat och kommun 
samt mellan den offentliga och den privata sektorn. Mina meddelan-
den bygger således på samverkan mellan den offentliga sektorn och 
den privata sektorn, främst med de företag som erbjuder brevlåde-
tjänster och förmedlar försändelser.  

Mina meddelanden växte fram under arbetet med ett projekt i 
vilket Tillväxtverket, i samarbete med Skatteverket och Bolagsver-
ket, utvecklade webbplatsen verksamt.se.5 E-delegationen tog fasta 
på förslaget och presenterade det i sitt eget betänkande Så enkelt 
som möjligt för så många som möjligt – från strategi till handling för e-
förvaltning i mars 2010.6 E-delegationens bedömning var att Skatte-
verket borde få till uppgift att tillhandahålla en förvaltningsgemen-
sam e-tjänst för förmedling av meddelanden. 

Delegationen bedömde att Mina meddelanden skulle medge att 
förvaltningen, på ett integritetsskyddat sätt, kunde skicka ut för-
frågningar och beslut till privatpersoner och företag. Samtidigt 
skulle dessa kunna ställa frågor i egna ärenden till förvaltningen på 
ett säkert och mer strukturerat sätt, vilket inte var möjligt att göra 
med vanlig e-post.  

Enligt regeringen kan Mina meddelanden bidra till ökad kvalitet 
och service för medborgare och företag, genom att merparten av alla 
meddelanden från myndigheter skickas säkert och samlas i en elek-
tronisk brevlåda. Mina meddelanden kan också bidra till lägre kost-
nader i förvaltningen och för det fordras att många medborgare och 
företag använder Mina meddelanden.7 Vid en hög anslutningsgrad 
av både avsändare och mottagare innebär Mina meddelanden så-
ledes, enligt regeringens bedömning, stor nytta för såväl avsändare 
som mottagare. Samtidigt är det – ännu så länge – frivilligt för både 
avsändare och mottagare att ansluta sig till och använda Mina med-
delanden.8  

En del av regeringens inriktning av it-politiken – såsom det ut-
trycktes i budgetpropositionen för 2015 – är att regeringen i större 
                                                                                                                                                               
5 SOU 2010:20, Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – från strategi till handling 
för e-förvaltning, betänkande av E-delegationen. 
6 SOU 2010:20, Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – från strategi till handling 
för e-förvaltning, betänkande av E-delegationen. 
7 Näringsdepartementet, Regeringsbeslut, 2015-04-30, dnr N2015/3779/EF.  
8 Det finns dock några undantag från frivilligheten att skicka och ta emot myndighetspost 
digitalt och det gäller ersättning för RUT- och ROT-avdrag som endast kan göras digitalt. 
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utsträckning än tidigare kommer att styra myndigheternas anslut-
ning till gemensamma digitala tjänster. I budgetpropositionen för 
2016 framhöll regeringen att digitala tjänster, så långt det är möjligt 
och där det är relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sek-
torns kontakter med medborgare, organisationer och företag.9 

Statliga myndigheter och Mina meddelanden 

I budgetpropositionen för 2015 angav regeringen att, med hänsyn 
tagen till myndigheternas förutsättningar, ska stora och mellan-
stora myndigheter ha anslutit relevanta meddelandeflöden till Mina 
meddelanden senast 2017.10  

I budgetpropositionen för 2016 konstaterade regeringen att 
många statliga myndigheter planerade eller övervägde att ansluta sig 
till Mina meddelanden. Samtidigt visade en kartläggning att det 
skulle dröja innan en bredare skara avsändande myndigheter och 
meddelandeflöden var anslutna till tjänsten.11 Regeringen återkom i 
frågan i budgetpropositionen för 2017 och anförde att anslutnings-
takten till gemensamma digitala lösningar är för långsam, såväl när 
det gäller statliga och kommunala myndigheter som slutanvändare i 
form av privatpersoner och företag. Regeringen ansåg att anslut-
ningen var för låg för att Mina meddelanden ska vara effektiv och 
bedömde att det behövs en tydligare styrning för att öka anslutning-
en och bidra till att målen nås.12 Regeringen meddelade därför att 
den avser att förtydliga styrningen för att öka anslutningen till Mina 
meddelanden och överväger att göra det obligatoriskt för lämpliga 
statliga myndigheter att ansluta sig som avsändare till Mina med-
delanden.13 

I regleringsbreven för 2017 har regeringen gett tio statliga myn-
digheter, som redan är anslutna till Mina meddelanden, i uppgift att 
öka antalet meddelandeflöden eller tjänster. Regeringen har också i 
regleringsbreven för 2017 gett nio myndigheter, som ännu inte är 
anslutna till Mina meddelanden, i uppdrag att ansluta eller att ana-
lysera effekterna av en anslutning till Mina meddelanden. Utöver 
                                                                                                                                                               
9 Prop. 2015/16:1, utg. omr. 22, s. 120. 
10 Prop. 2014/15:1, utg. omr. 22, under rubriken Politikens inriktning, s. 149.  
11 Prop. 2015/16:1, utg. omr. 22, s. 115.  
12 Prop. 2016/17:1, utg. omr. 22, s. 110.  
13 Prop. 2016/17:1, utg. omr. 22, s. 116. 
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detta har åtta myndigheter rapporterat att de avser att ansluta under 
2017. Av de sju myndigheter i som i regleringsbreven för 2014 fick i 
uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits, och som planera-
des för att uppnå en bred tillämpning och användning av Mina 
Meddelanden, var tre anslutna som avsändare i december 2016. 

Tabell 5.1 Statliga myndigheter som anslutit till Mina meddelanden och 

skickar elektronisk myndighetspost i februari 2017 samt  

myndigheter som fått i uppdrag att ansluta  

Status Antal myn-
digheter 

Kostnader för post-
tjänster 2016, tkr 

Andel av myndig-
heterna, procent 

Andel av totala kostnaden 
för posttjänster, procent 

Anslutna 12 494 441 5,7 55,6 

Ansluter 2017 7 32 555 3,3 3,7 

Uppdrag att ansluta 6 156 157 2,9 17,6 

Uppdrag att utreda 4 2 647 1,9 0,3 

Ej anslutna 181 202 857 86,2 22,8 

Summa 210 888 657 100,0 100,0 

Källa: Skatteverket 2017, Ekonomistyrningsverket 2017, Statsredovisningen s-kod 5364. 
 
 
Av tabellen ovan framgår att det i februari 2017 var 12 statliga myn-
digheter som var anslutna och skickade elektronisk myndighetspost 
via Mina meddelanden. Det innebär att det hittills under 2017 har 
tillkommit en myndighet. Vid årsskiftet 2016/2017 var det elva stat-
liga myndigheter som skickade elektronisk myndighetspost via Mina 
meddelanden.14 Som andel av det totala antalet statliga myndigheter 
utgjorde dessa endast 5 procent. Däremot svarar dessa elva myndig-
heter för mer än hälften av statens kostnader för posttjänster. Till-
sammans med de myndigheter som rapporterat till Skatteverket att 
de avser att ansluta sig under 2017, de som fått uppdrag att ansluta 
och de som fått i uppdrag att utreda anslutning, omfattar dessa myn-
digheter 77 procent av de totala kostnaderna för posttjänster. Bland 
de myndigheter som har stora postflöden, men inte är anslutna eller 
har i uppdrag att ansluta sig, finns bland annat rättsväsendets myn-
digheter och Försvarsmakten. Lärosätena och forskningsinstitutio-
nerna kan sägas vara anslutna genom SUNET, men använder inte 
Mina meddelanden då Skatteverket fann att den önskade använd-
ningen stred mot avtalsvillkoren för användandet av BankID.  
                                                                                                                                                               
14 Skatteverkets årsredovisning för 2016. 
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Kommuner och Mina meddelanden 

År 2014 genomförde SKL en förstudie om kommunernas anslut-
ning till Mina meddelanden. Samtidigt genomfördes en pilotstudie i 
vilken åtta kommuner deltog. Dessa var Norrköping, Linköping, 
Helsingborg, Klippan, Skellefteå, Södertälje, Uppsala och Värnamo. 
För sex av dessa kommuner redovisades att kostnaderna för porto 
uppgick till 22 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 30 kronor per 
innevånare och år. En grov uppskattning, givet att de sex kommu-
nerna är representativa, innebär att den totala kommunala porto-
kostnaden skulle vara cirka 300 miljoner kronor per år.15 I en sär-
skild undersökning, framkom samma år, att 19 procent av kommu-
nerna påstod sig vara på väg att ansluta sig till Mina meddelanden.16 

Fyra av de åtta kommunerna i förstudien angav att Mina med-
delanden efterfrågats av medborgare, till exempel genom inkomna 
medborgarförslag. Tre kommuner angav att Mina meddelanden 
hade efterfrågats av företrädare från verksamheten. Kommunerna 
fann flera nyttor ur ett medborgarperspektiv, bl.a. snabb kommuni-
kation, att kunna samla viktig post på ett ställe som kan nås oavsett 
var man är, säker förvaring och möjlighet till avisering av händelser 
i andra system. Nyttor ur ett kommunperspektiv var möjligheten 
att skapa digitala flöden hela vägen, standardiserat sätt att kunna 
skicka och ta emot information digitalt på ett säkert sätt, samt 
minskade kostnader genom minskad handläggartid och minskad 
förbrukning av papper och porto.  

Förstudien resulterade i ett antal rekommendationer. Bland an-
nat skulle SKL verka för ramavtal för förmedlings- och växeltjäns-
ter som omfattade Mina meddelanden. Man skulle även försöka 
förmå befintliga leverantörer av verksamhetssystem att utveckla 
funktionalitet för anslutning till Mina meddelanden. Vidare skulle 
SKL samverka med Skatteverket för att marknadsföra tjänsten.  

SKL har därefter tagit fram handledningar och stödmaterial för 
kommunernas anslutning till Mina meddelanden. I februari 2017 är 
endast sex kommuner anslutna. Av dessa var en med i pilotstudien 
2014. Två ytterligare kommuner som deltog i studien som refe-
renskommuner är i dag anslutna.  

                                                                                                                                                               
15 Sveriges Kommuner och landsting, juni 2014, Anslutning Mina meddelanden Förstudierapport. 
16 Sveriges Kommuner och Landsting, juni 2014, E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna? 
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Utredningen har intervjuat företrädare för de kommuner som 
var anslutna i februari 2017. De flesta av dessa kommuner är ganska 
små och relativt få försändelseflöden är anslutna. Det verkar som 
om lokala eldsjälar spelat en stor roll för att dessa kommuner anslu-
tit sig. I några fall verkar anslutningen ses som ett sätt att profilera 
kommunen, när kommunen informerar om Mina meddelanden på 
sin webbplats. Dessa ”pionjärkommuner” rapporterar relativt låga 
kostnader för anslutning och betonar att det krävs ytterligare tryck 
utifrån om något mer ska hända. 

Kommentus har under hösten 2016 genomfört en ramavtals-
upphandling avseende utskriftstjänster som även omfattar Mina 
meddelanden. De fyra leverantörerna inom avtalet tillhandahåller 
förmedlingstjänst och kanalväxel och tar därmed hand om både 
digitala och fysiska pappersutskrifter. 

5.1 Infrastrukturen Mina meddelanden, 
Skatteverkets uppgifter 

Skatteverkets uppgift att tillhandahålla infrastrukturen17 regleras inte 
i verkets instruktion utan i förordningen om statliga myndigheters 
elektroniska informationsutbyte.18  

Förordningen, som gäller för myndigheter under regeringen, in-
leds med att slå fast att en myndighet i sin verksamhet ska främja 
utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informations-
utbyte inom den offentliga förvaltningen. Denna skrivning torde, 
enligt utredningen, innebära att alla myndigheter under regeringen, 
utan undantag, omfattas av denna uppgift. 

Skatteverkets specifika uppgift, enligt förordningen, är att till-
handahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elek-
troniska försändelser från myndigheter till enskilda. Enligt Skatte-
verket består infrastrukturen av förmedlingsadressregistret, FaR, 
dess regelverk och brevlådan Min myndighetspost. Ansvaret för 
brevlådan är dock inte reglerat i förordningen.  

Den tekniska infrastrukturen är uppbyggd av ett antal tjänster 
med specificerade tekniska gränssnitt.19 Till infrastrukturen ska, 
                                                                                                                                                               
17 Infrastrukturen är den basstruktur för säkra elektroniska försändelser som regleras i dessa 
Allmänna villkor för infrastrukturen för Mina meddelanden. 
18 5 §, förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.  
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förutom de avsändande myndigheterna, anslutas dels enskilda som 
begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk 
väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster 
samt tillhandahållare av elektroniska brevlådor.20 I Mina meddelan-
den finns därmed flera olika aktörer: den som är infrastruktur-
ansvarig, avsändande myndighet, förmedlare, brevlådeoperatörer 
samt mottagare. Mottagare är enskilda personer och företag som har 
en godkänd brevlåda för att ta emot digital myndighetspost. Skatte-
verket har flera olika roller: infrastrukturansvarig, avsändare av digi-
tal myndighetspost och brevlådeoperatör.  

Enligt förordningen har Skatteverket rätt att meddela de föreskrif-
ter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen.21 Skatte-
verket har dock inte meddelat några föreskrifter men har däremot 
utformat standardavtal med bilagor i form av allmänna villkor och 
tekniska säkerhetskrav. Utöver detta finns tekniska specifikationer 
och handledningar för att underlätta förberedelser för anslutning.  

Regeringen har, utöver det förordningsreglerade uppdraget om 
Mina meddelanden, i ett särskilt regeringsbeslut gett Skatteverket i 
uppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning till Mina 
meddelanden. Skälet till uppföljningen är att säkerställa att medel-
stora och stora statliga myndigheter ansluter relevanta meddelande-
flöden till 2017. Detta ska bidra till riksdagens och regeringens 
nationella mål för digitalisering. Enligt samma regeringsbeslut ska 
Skatteverket även särskilt verka för att Mina meddelanden används 
av de flesta företag.22 

5.1.1 Hittills har Skatteverket löst uppgiften i samverkan 

I och med att Mina meddelanden från och med 2017 finansieras 
med anslagsmedel övergår verksamheten i ett förvaltningsstadium. 
Åren före 2017 genomfördes Mina meddelanden, som författnings-
reglerades redan 2012, i form av ett myndighetsgemensamt projekt. 
Projektet styrdes genom en myndighetsgemensam styrgrupp med 
representanter från ett antal statliga myndigheter och Sveriges 

                                                                                                                  
19 Mina meddelanden 2015-12-14, Att ansluta till Mina meddelanden – Översikt, s. 5. 
20 5 §, förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
21 5 §, förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
22 Näringsdepartementet, Regeringsbeslut, 2015-04-30, dnr N2015/3779/EF. 
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Kommuner och Landsting, SKL. Styrgruppen har fattat beslut om 
finansiering och om utvecklingen av Mina meddelanden. Represen-
tationen i styrgruppen har varit valfri för de myndigheter som varit 
med och finansierat (projektet) Mina meddelanden.  

5.1.2 Förmedlingsadressregistret, FaR  

Skatteverket för ett register över dem som anslutit sig till infrastruk-
turen, förmedlingsadressregistret, FaR.23 Alla aktörer som använder 
infrastrukturen förs in i FaR.24 FaR är själva kärnan i tjänsten Mina 
meddelanden som gör den elektroniska posthanteringen möjlig.  

Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en 
aktuell förteckning över enskilda mottagare av elektronisk myndig-
hetspost, dels för att skicka försändelser från myndigheter på elek-
tronisk väg. Adresserna i Mina meddelanden består av person-
nummer för fysiska personer och organisationsnummer för juri-
diska personer. Registret innehåller också information om var, dvs. 
hos vilken brevlådeoperatör, en person eller ett företag är tillgäng-
lig(t) för elektronisk post. FaR innehåller: 

 person- och organisationsnummer över dem som anslutit sig till 
tjänsten, 

 uppgift om vilka myndigheter mottagaren har accepterat att ta 
emot post ifrån,  

 uppgift om vilken brevlådeoperatör mottagaren har valt, 

 uppgifter om anslutna myndigheter, förmedlare och brevlåde-
operatörer. 

5.1.3 Att skicka digital myndighetspost, steg för steg  

Processen för att skicka ett meddelande via Mina meddelanden in-
leds med att en ansluten myndighet gör en sökning i FaR, för att ta 
reda på om ett meddelande kan förmedlas digitalt eller om det ska 
                                                                                                                                                               
23 5 § Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
24 Förmedlingsadressregistret, FaR, är det register som Skatteverket för över avsändande myn-
digheter, brevlådeoperatörer och mottagare som är anslutna till infrastrukturen. Allmänna vill-
kor för infrastrukturen Mina meddelanden, version 1.3. 
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skickas med fysisk post. Beroende på svaren från FaR distribueras 
meddelandet antingen via det fysiska postflödet eller det digitala 
postflödet.  

Fysisk post skrivs ut på papper, kuverteras och skickas till mot-
tagaren med vanlig post. Om mottagaren har en registrerad digital 
brevlåda signerar den avsändande myndigheten meddelandet med 
bilagor, som en krypterad försändelse i ett automatiserat flöde med 
hjälp av en förmedlingstjänst som myndigheten själv utvecklat eller 
upphandlat av en distributör. Förmedlaren gör motsvarande slag-
ning, och får också information om vart meddelandet ska levereras, 
det vill säga till mottagarens digitala brevlåda hos brevlådeopera-
tören. FaR har inte någon information om vilka meddelanden som 
levereras inom infrastrukturen och inga meddelanden skickas via 
Skatteverket. Förmedlaren distribuerar därefter meddelandet till 
den digitala brevlådeoperatören som packar upp försändelsen och 
levererar meddelandet, med eventuella bilagor, till mottagaren. När 
det kommit nya meddelanden till brevlådan aviseras mottagaren om 
det via sms, e-post eller genom notifieringar i applikationen för 
tjänsten, om mottagaren angivit dessa uppgifter. 

5.1.4 Vidarebefordran och medgivande 

Försändelserna inom infrastrukturen adresseras via organisations- 
eller personnummer och mottagaren får endast tillgång till medde-
landena efter att ha legitimerat sig med e-legitimation. Mottagaren 
kan ge annan person tillgång till sina meddelanden på två sätt, dels 
genom att vidarbefordra dem, dels genom att dela ut behörighet till 
brevlådan genom ett medgivande.  

I det senare fallet ger mottagaren en annan person tillgång till 
brevlådan genom att registrera personnumret på den man vill ge till-
gång i ett lokalt register i brevlådan. Den som på så sätt fått tillgång 
till brevlådan loggar sedan in med sin egen e-legitimation. Medgivan-
den kan ge somliga tillgång till flera brevlådor – egna och andras. 
Medgivande kan omfatta endast läsrättighet men också rätt att han-
tera meddelandet, t.ex. radera det. Revisorer och anställda på redo-
visningsbyråer är exempel på personer som kan ges tillgång till före-
tags digitala brevlåda. För privatpersoner kan t.ex. anhöriga ges till-
gång till brevlådan för att assistera någon vid myndighetskontakter. 
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5.1.5 Tillgänglighet 

Skatteverket tillhandahåller fyra olika it-tjänstenivåer som har skapats 
för att på ett effektivt sätt kunna leverera rätt kvalitetsnivå utifrån 
verksamhetens krav. Skatteverket har klassat Mina meddelanden och 
FaR som ett samhällsviktigt system i den högsta tjänstenivån, dvs. 
tjänstenivå 1.25 Det innebär bland annat att Mina meddelanden nor-
malt är tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan, eller 99 procent per 
kalendermånad exklusive planerade avbrott. Skatteverket har rätt att 
begränsa tillgängligheten till Mina meddelanden i den omfattning 
som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga 
skäl. Skatteverket ska dock sträva efter att minimera avbrottstiden 
och vidta åtgärder för att mottagaren ska vållas minsta möjliga skada. 
Skatteverket ska i största möjliga utsträckning informera mottagaren 
om planerade avbrott. 

5.1.6 Mina meddelanden är ”enkelriktad”  

I förordningen om statliga myndigheters elektroniska informa-
tionsutbyte finns inget stöd för dubbelriktad kommunikation i 
Mina meddelanden. Skatteverkets uppdrag är endast att tillhanda-
hålla en infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myn-
digheter till enskilda.26 Det innebär att den post som de avsändande 
myndigheterna skickar via Mina meddelanden är enkelriktad, dvs. 
meddelanden skickas från myndigheter till enskilda privatpersoner 
eller företag. Enskilda eller företag som tar emot digital myndig-
hetspost kan inte själva kommunicera med den avsändande myn-
digheten och inte heller svara direkt på meddelanden genom Mina 
meddelanden.27  

                                                                                                                                                               
25 Allmänna villkor för Mina meddelanden, bilaga 4, Servicenivåer (SLA), version 1.0. 
26 5 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, 
Mina meddelanden, Fördjupad juridisk utredning om dubbelriktad kommunikation, 2014-06-27, 
s. 9. 
27 År 2012 lämnade Skatteverket, i samverkan med Bolagsverket, Tillväxtverket och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, in en hemställan till regeringen om en ändring i förordning-
en för att möjliggöra kommunikation från enskilda till myndigheter, det vill säga dubbelrik-
tad kommunikation. Regeringen genomförde inte förslaget om dubbelriktad kommunika-
tion i Mina meddelanden. Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2012-12-07, Hemställan om författningsändringar för säker myndighetsgemensam 
meddelandeförmedling. 
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Även om regelverket inte tillåter att mottagaren svarar direkt ge-
nom svarsfunktioner i Mina meddelanden och dess brevlådeopera-
törer kan den avsändande myndigheten, som en del av meddelandet, 
skicka med en länk till egna eller andras e-tjänster.28 Genom att 
klicka på länken kommer mottagaren till den berörda avsändande 
myndighetens egen tjänst och kan svara på meddelandet där.  

Av användarvillkoren framgår att ett meddelande ska anses ha 
kommit mottagaren tillhanda när brevlådeoperatören gör medde-
landet tillgängligt i mottagarens brevlåda. Detta kan jämföras med 
att ett vanligt brev har lagts i mottagarens brevinkast. 

Avsändaren får ingen kvittens på att mottagaren öppnat med-
delandet, utan endast information om att meddelandet tekniskt sett 
har levererats till den digitala brevlådan. Avsändaren kan dock välja 
att begära att få läsbekräftelse från mottagaren via en länk i med-
delandet till en egen funktion t.ex. på sin webbsida.  

5.1.7 Den digitala myndighetsposten  
delas in i tre skyddsklasser 

De meddelanden som skickas i Mina meddelanden delas in i olika 
skyddsklasser. Skyddsklasserna utgår från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps, MSB, rekommendationer om informa-
tionens skyddsvärde. Skyddsvärdet bestäms av avsändaren genom 
att relatera informationen till de konsekvenser som otillåten sprid-
ning av informationen riskerar att leda till. Endast meddelanden 
som innehåller information av skyddsklass 1, 2 och 3 kan skickas i 
Mina meddelanden.29 De minst känsliga meddelandena har skydds-
klass 1. För den högsta skyddsklassen, 4, ger Mina meddelanden 
inget distributionsstöd i dag.  

Samtliga brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina medde-
lande måste därmed kunna hantera meddelanden av skyddsklass 1, 
2 och 3.30  

                                                                                                                                                               
28 Mina meddelanden 2015-03-12, Guide för verksamheten. Anslutningsbeskrivningar för Mina 
meddelanden, s. 13. 
29 Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden, bilaga 2, skyddsklasser, version 1.2. 
30 Mina meddelanden/Skatteverket, 2015-03-12, Guide för verksamheten. Anslutningsbeskriv-
ningar för Mina meddelanden, s. 33f. 
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5.1.8 Brevlådeoperatörer  

I slutet av oktober 2014 godkände Skatteverket Digimail som var 
den första privata digitala brevlådan för tjänsten Mina meddelanden. 
I början av mars 2015 godkände Skatteverket den privata digitala 
brevlådan Kivra att ansluta som brevlåda till Mina meddelanden.  

Fram till februari 2017 kunde endast privatpersoner få elektro-
nisk myndighetspost till sina brevlådor hos de privata brevlåde-
operatörerna. Från och med februari 2017 finns den möjligheten 
även för företag. 

Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för tjänsten 
Mina meddelanden. Min myndighetspost garanterar basfunktioner 
för alla mottagare som inte kan eller inte vill välja en privat brev-
lådeoperatör. 

Min myndighetspost var fram till februari 2017 den enda brev-
lådan som hanterade post till juridiska personer. 

I den brevlåda som den privata brevlådeoperatören tillhanda-
håller kan mottagaren ta emot post också från andra avsändare än 
statliga och kommunala myndigheter. Detta till skillnad från den 
statliga brevlådan, Min myndighetspost, som enbart gör myndig-
hetspost tillgänglig för mottagaren. Min myndighetspost, som för-
valtas och utvecklas av Skatteverket, garanterar basfunktioner för 
mottagare som inte väljer en privat brevlådeoperatör för sin elek-
troniska myndighetspost. I dag är inte uppdraget att tillhandahålla 
Min myndighetspost tydligt reglerat i författning. Utredningen 
föreslår dock i detta betänkande att den statliga brevlådan ska regle-
ras i en ny förordning om infrastruktur för säkra elektroniska för-
sändelser.  

I Mina meddelanden är det mottagaren som själv väljer till vilken 
brevlåda som avsändaren ska skicka myndighetsposten. Genom 
inställningar i den elektroniska brevlådan styr mottagaren själv från 
vilka myndigheter hen vill ta emot elektronisk post. Om mot-
tagaren tackar nej till digitala utskick från en viss myndighet kom-
mer posten som tidigare på papper. Mottagaren kan när som helst 
avregistrera sig från den elektroniska myndighetsposten och ta 
emot posten på papper i stället. Mottagaren kan även, när som helst, 
byta från en elektronisk brevlåderoperatör till en annan.  

Den brevlådeoperatör som vill ansluta sig till infrastrukturen 
Mina meddelanden, och som Skatteverket har bedömt vara lämplig 
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bland annat ur säkerhetssynpunkt enligt de villkor som Skatte-
verket beslutat, ingår ett avtal med Skatteverket. Avtalet gäller tills-
vidare och parterna bär, dvs. även brevlådeoperatörerna, sina egna 
kostnader för att uppfylla sin del av åtagandet enligt avtalet.  

Till avtalet bifogas dels allmänna villkor för brevlådeoperatörer, 
dels bilagor som innehåller krav på säkerhet för brevlådeoperatörer, 
skyddsklasser och definitioner. Det betyder att alla brevlådeopera-
törer i Mina meddelanden måste, för en mottagares räkning, ta 
emot och göra elektronisk myndighetspost tillgänglig från samtliga 
anslutna och tillkommande avsändare. Mottagarens val av brev-
lådeoperatör styr till vilken brevlådeoperatör avsändare kommer att 
skicka sin post. 

Brevlådeoperatörerna har ansvar för att tillhandahålla funktiona-
litet för registrering i FaR, samt för att ta emot, kvittera och göra 
meddelanden som skickas från en avsändande myndighet eller kom-
mun tillgängliga för mottagaren. Brevlådeoperatören ansvarar vidare 
för identifiering av mottagare och för att endast den mottagare, som 
är behörig, får tillgång till brevlådan. Enligt de allmänna villkoren 
för Mina meddelanden anses ett meddelande ha kommit mottagaren 
tillhanda när brevlådeoperatören gjort meddelandet tillgängligt i 
mottagarens brevlåda.  

Enligt Skatteverkets villkor ska brevlådetjänsterna, normalt vara 
tillgängliga dygnet runt eller minst 99 procent per kalendermånad, 
exklusive planerade avbrott. Brevlådeoperatören har rätt att begränsa 
tillgängligheten till brevlådorna genom planerade avbrott i den om-
fattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller av 
driftsmässiga skäl.31  

Genom avtalet ger brevlådeoperatören den infrastrukturansva-
rige, dvs. Skatteverket, fullmakt att för brevlådeoperatörens räkning 
ingå avtal med befintliga och tillkommande avsändande myndigheter 
och kommuner. På så sätt uppstår, enligt villkoren, en avtalsrelation 
mellan brevlådeoperatören och samtliga anslutna avsändande statliga 
och kommunala myndigheter Avsändande myndigheter ger Skatte-
verket fullmakt, genom sitt anslutningsavtal, att ingå avtal med brev-
lådeoperatörer, även tillkommande sådana. 

                                                                                                                                                               
31 Allmänna villkor för Mina meddelanden, bilaga 4, Servicenivåer (SLA), version 1.0. 
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5.1.9 Finansiering 

Sedan den 1 januari 2017 finansieras förvaltningen av infrastruktu-
ren Mina meddelanden med anslagsmedel som tillförs Skatteverkets 
förvaltningsanslag. Skatteutskottet tillstyrkte bland annat denna an-
slagsökning med följande motivering: 

Fortsatta förändringar och effektiviseringar är nödvändiga för att klara 
av framtidens krav. Standardisering och automatisering av arbetsflöden 
liksom utveckling av digitala tjänster för att effektivisera är av stor be-
tydelse. Myndigheterna ska förbättra servicen till medborgare och före-
tag, och det är givetvis en fördel om detta kan bygga på gemensamma 
lösningar för statsförvaltningen.32 

För att finansiera Mina meddelanden tillfördes Skatteverkets för-
valtningsanslag varaktigt 38 900 000 kronor 2017. Från 2018 be-
räknas förvaltningsanslaget därutöver varaktigt tillföras ytterligare 
4 100 000 kronor.33 

Åren 2014, 2015 och 2016 finansierades Mina meddelanden fri-
villigt av flera statliga myndigheter i samverkan.34  

De myndigheter som finansierat Mina meddelanden har varierat 
något mellan åren. År 2014 och 2015 var det Skatteverket i samverkan 
med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pen-
sionsmyndigheten, Tillväxtverket och Transportstyrelsen. År 2016 
finansierades Mina meddelanden av Arbetsförmedlingen, Bolags-
verket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Jord-
bruksverket, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, 
Polismyndigheten, Riksarkivet, Skatteverket, Tillväxtverket, Trans-
portstyrelsen och Tullverket. Även Sveriges kommuner och lands-
ting, SKL, fanns med bland finansiärerna 2016. 

Även om Skatteverket före 2017 inte tilldelades anslagsmedel 
för att finansiera Mina meddelanden har Skatteverket fått medel för 
uppdraget att följa upp statliga myndigheters anslutning, vidare-

                                                                                                                                                               
32 Bet. 2016/17:SkU1, s. 15. 
33 Prop. 2016/17:1, utg.omr.22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100, prop. 2016/17:1, utg. 
omr. 3, bet. 2016/17:SkU1, rskr. 2016/17:85. 
34 Överenskommelserna om finansiering av Mina meddelanden var ettåriga. Varje höst behövde 
finansieringen för nästkommande år säkras, vilket gjorde det svårt att hantera den långsiktiga 
utvecklingen av infrastrukturen. Skatteverket 2016-02-29, Rapportering av Skatteverkets upp-
drag att följa statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden (N2015-3779-EF) och att 
verka för företags anslutningar, s. 20. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
163 av 341



SOU 2017:23 Mina meddelanden – en nationell digital tjänst 

167 

utveckling, och för att främja användning och för införande av 
Mina meddelanden.35 

Skatteverket tar inte ut avgifter för utnyttjandet av infrastruk-
turen, dvs. för slagningar mot FaR och för att registrera de olika 
aktörerna i infrastrukturen.  

Den avsändande myndigheten bär sina egna kostnader för att gå 
från pappers- till digital post. För att en myndighet ska kunna an-
sluta sig som avsändare till infrastrukturen Mina meddelanden kan 
myndigheten, för egen del eller i samverkan med andra avsändare, 
behöva bygga anpassningar eller att anlita en leverantör. Prismodel-
lerna varierar, till exempel en licenskostnad för en tilläggsmodul 
eller en distributionstjänst som prissätts efter antal meddelanden 
som skickas.36 Hur stora kostnaderna är varierar. Skatteverket regle-
rar inte affärsmodellen mellan avsändare och eventuell förmedlare. 

För enskilda och företag är det kostnadsfritt att ta emot myn-
dighetspost genom Mina meddelanden. För att kunna ta emot 
myndighetspost digitalt behöver dock enskilda och företag ha till-
gång till dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkopp-
ling. Indirekt finns det således kostnader för enskilda och företag 
för att införskaffa nödvändig teknisk utrustning och för internet-
abonnemang. 

5.2 Digital myndighetspost  
i Danmark, Finland och Norge 

Även våra närmaste grannländer Danmark, Finland och Norge har 
infört strukturer för elektronisk myndighetspost. Varje land har sin 
egen lösning som kortfattat redovisas nedan. 

                                                                                                                                                               
35 Se bl.a. regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvalt-
ningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, Närings-
departementet, Regeringsbeslut, 2015-04-30, dnr N2015/3779/EF. 
36 Mina meddelanden 2015-12-14, Att ansluta till Mina meddelanden – Översikt, s. 18. 
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5.2.1 Danmark – obligatorisk för medborgare och företag 

I Danmark37 är det sedan 2013 obligatoriskt för företag att ha en 
digital brevlåda dit den offentliga sektorn kan – men inte måste– 
skicka post digitalt. Den digitala posten är reglerad i lag38 och i 
samband med att obligatoriet infördes slogs även fast att digitala 
meddelanden som skickats digitalt har samma rättsverkan som 
meddelanden och dokument skickade via traditionell papperspost.39  

Sedan november 2014 är det även obligatoriskt för medborgare 
att ta emot post digitalt från den offentliga sektorn. Dock kan 
medborgare efter prövning hos kommunen, undantas från obliga-
toriet. Normalt ges undantaget under två år.40  

Den danska lösningen innebär att varje person som är 15 år och 
äldre får en digital brevlåda. Nya meddelanden i brevlådan aviseras 
genom e-post eller sms till en adress som uppges av mottagaren. För 
att läsa sin digitala post kan mottagaren antingen logga in på en 
medborgarportal (borger.dk) eller via en brevlådelösning (e-Boks). 
Mottagaren väljer själv vilken lösning hen föredrar. Innehållet och 
funktionerna är desamma i båda lösningarna. I Danmark är det sam-
ma leverantör, e-Boks, som vunnit upphandlingarna 2010 och 2014.  

När obligatoriet infördes hade redan 65,9 procent av danskarna 
anmält sig för att ta emot digital post. De genom obligatoriet till-
kommande användarna motsvarade 24 procent av befolkningen.41 

Siffrorna har i stort sett varit oförändrade sedan obligatoriet infördes. 
I januari 2017 hade, av de 4,8 miljoner danska medborgare över 15 år 
som omfattas av Lov om Offentlig Digital Post, 4,3 miljoner danskar 
registrerat en brevlåda, vilket motsvarar 89,9 procent av befolkningen. 
Knappt en halv miljon medborgare (eller 9,9 procent) har fått undan-
tag från obligatorisk digital post. Därutöver tillkommer registrerade 
utlänningar och medborgare utan folkbokförd adress i Danmark, som 
inte omfattas av lagen om offentlig Digital Post.42  

                                                                                                                                                               
37 Då inte annat anges kommer uppgifterna från utredningens studiebesök till Digitaliserings-
styrelsen den 6 december 2016. 
38 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181901 
39 Dansk lag, Lov om Offentlig Digital Post (lov nr 528 af 11 juni 2012). 
40 Bekendtgörelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning till Offentlig Digital Post 
m.v. december 2013. 
41 SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft, s. 161. 
42 http://www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Digital-Post-statistik. Hämtat den 26 januari 
2017. 
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Inför övergången till obligatorisk digital post tog Digitalise-
ringsstyrelsen43 fram informationsmaterial och koordinerade arbe-
tet och kommunerna gjorde stora insatser på borgerservicecentre 
och bibliotek. Det genomfördes även en stor informationskampanj 
och omfattande samarbete med organisationer för äldre. 

Vid en kundundersökning sex månader efter införandet av digi-
tal post uppgav 76 procent av mottagarna att de var nöjda eller 
mycket nöjda med att få digital post.44 Motsvarande siffra för 2016 
var 81 procent.  

Danska myndigheter har inte någon lagreglerad skyldighet att 
ansluta sig till systemet men sedan obligatoriet för medborgare 
infördes har myndigheternas digitala meddelanden till enskilda och 
företag ökat kraftigt. År 2014 skickade de danska myndigheterna 
totalt 47,9 miljoner digitala meddelanden. Motsvarande siffra för 
2015 var 88,9 miljoner. I november 2016 hade de danska myndig-
heterna skickat 105,5 miljoner digitala meddelanden. Av de som 
har en digital brevlåda är det 4,5 procent som inte har öppnat sin 
digitala post. Det är framför allt yngre personer som inte öppnar 
sin digitala post. De är aktiva på andra plattformar och tar inte till 
sig av informationen. 

Det danska införandet av digital post har pågått under lång tid. 
Privatpersoner har sedan 2001 kunnat välja tjänsten frivilligt. Inled-
ningsvis användes tjänsten för att skicka ut lönebesked till offent-
ligt anställda. Eftersom majoriteten av den danska befolkningen 
redan var ansluten 2012, innan obligatorium infördes, har det varit 
enklare att göra prognoser för transformationskostnader och be-
sparingar i växlingen från papperspost till digital post.  

Övergången till digital post omfattar inte bara myndigheter. 
Även företag har i hög grad avskaffat pappersposten.  

5.2.2 Finland – ska införa obligatorium för enskilda  

I Finland kommer det under 2018 att bli obligatoriskt för medbor-
garna att ta emot myndighetspost digitalt. På sikt hoppas man kunna 
öppna den digitala brevlådan även för privat post men i nuläget är det 
endast post från statliga myndigheter som görs tillgänglig i den.  
                                                                                                                                                               
43 Se avsnitt 3.3.1. 
44 SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft, s. 161. 
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I Finland finns Medborgarkontot som är en informationssäker 
kanal för e-kommunikation mellan medborgare och myndigheter. 
Medborgarkontot är en del av portalen Suomi.fi. Medborgarkontot 
är en leveransadress som ersätter papperspost för medborgare som 
har tagit Medborgarkontot i bruk. Alla medborgare med rättshand-
lingsförmåga och finländsk personbeteckning som har tillgång till 
nätbankkoder, mobil id eller ett elektroniskt ID-kort kan skapa ett 
eget Medborgarkonto. Användningen av Medborgarkontot är av-
giftsfritt. 

Statens center för informations- och kommunikationsteknik, 
Valtori, ansvarar för Medborgarkontotjänsten och ser till att Med-
borgarkontot är säkert och överensstämmer med gällande lagstift-
ning. Mottagaren identifierar sig i en e-tjänst med nätbankkoder, 
mobil id eller elektroniskt ID-kort. Bara mottagaren har möjlighet 
att läsa sina meddelanden. 

Mottagaren får alla meddelanden och handlingar elektroniskt från 
de myndigheter som använder Medborgarkontot till ett och samma 
ställe. Mottagaren kan spara handlingarna i sin egen dator eller för-
vara dem på sitt Medborgarkonto. Mottagaren kan välja att få en på-
minnelse från Medborgarkontot när det har kommit nya meddelan-
den. Handlingarna som har tagits emot på Medborgarkontot sparas 
på kontot i 24 månader.  

Det är möjligt att skicka meddelanden från Medborgarkontot 
till en del myndigheter och kommuner som är anslutna till Med-
borgarkontot. Alla myndigheter tar dock inte emot meddelanden 
via Medborgarkontot.  

5.2.3 Norge – statliga myndigheter ska erbjuda digital post 

Sedan februari 2014 är digital kommunikation huvudregeln när det 
offentliga i Norge ska kommunicera med andra. Syftet med regeln 
är att förenkla vardagen för invånare och företag och att förenkla 
och förbättra förvaltningen.45 Sedan första kvartalet 2016 är det 
obligatoriskt för förvaltningsmyndigheter att kunna erbjuda digital 
post. Kommuner har möjlighet att ansluta sig till den tekniska lös-
ningen. De offentliga verksamheterna ska skicka digital post till in-

                                                                                                                                                               
45 15 a § Forvaltningsloven (Norge). 
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vånare som har valt digital brevlåda och som inte har reserverat sig. 
Kravet på att skicka digital post till invånare gäller alla tjänster där 
det offentliga sänder brev till invånare. Eventuella undantag ska 
vara baserade på genomförda risk- och sårbarhetsutvärderingar. De 
offentliga verksamheterna ska samtidigt arbeta aktivt för att deras 
målgrupper skaffar en digital brevlåda.46  

I Norge har Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, ansvar för 
digital post. Difi har, på uppdrag av hela den offentliga sektorn i 
Norge, tecknat avtal med två brevlådeföretag, e-Boks och Digipost. 
Difi ansvarar även för ett gemensamt register där individer kan av-
säga sig viss typ av digital kommunikation. Enklare information som 
t.ex. servicepåminnelser kan skickas ut digitalt oavsett om mottaga-
ren avsagt sig digital kommunikation. Valet att inte ta emot digital 
post görs antingen via en webbplats eller per telefon. I januari 201747 
hade 1 517 303 norrmän en digital postlåda och 359 offentliga verk-
samheter skickade under 2016 4,25 miljoner digitala brev genom 
tjänsten. Enligt uppgifter från Difi gör det offentliga en besparing på 
i snitt 10 norska kronor per elektronisk försändelse, i jämförelse med 
att skicka papperspost.48  

5.3 Uppfattningar om att ta emot  
och att skicka digital myndighetspost  

I december 2016 genomförde Markör Marknad och Kommunikation 
AB, på uppdrag av utredningen, telefonintervjuer med 1 000 per-
soner i åldrarna 18–84 år, samt 400 företag.49 Syftet var att ge svar på 
hur enskilda och företag ser på att ta emot digital myndighetspost.  

I intervjuundersökningen ställdes inga frågor om Mina medde-
landen. I stället var frågorna utformade för att fånga allmänhetens 
och företags syn på att ta emot digital myndighetspost. När inter-
vjuaren inledningsvis under intervjun ställde frågor om de intervju-
ade vill få post från myndigheter till en elektronisk brevlåda som 
kräver e-legitimation var 44 procent av de enskilda och 51 procent 
                                                                                                                                                               
46 Digitaliseringsrundskrivet Nr. H-09/16, ref. 16/2913 6, Dato. 25.11.2016. 
47 2017-01-25. Uppgifterna uppdateras varje vecka på: https://www.difi.no/rapporter-og-
statistikk/nokkeltall-og-statistikk/digitalisering#4299 
48 Uppgifter som presenterades vid utredningens studiebesök 2016-12-09.  
49 Resultatet av intervjuundersökningen med enskilda och företag presenteras även i tabell-
form i bilaga.  
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av företagen positiva till det. Det innebär att en majoritet av all-
mänheten som ingår i intervjustudien, samt en betydande del av 
företagen, föredrar att ta emot papperspost.  

I slutet av intervjun, efter det att de intervjuade tagit ställning 
till olika aspekter av distributionssätten som de kanske inte först 
hade tänkt på (kostnad, snabbhet, miljö, enkelhet med mera), var 
fler positivt inställda till digital myndighetspost än vid inledningen 
av intervjun.  

5.3.1 Allmänheten – tekniskt mogen men avvaktande 

I likhet med andra undersökningar om internetanvändningen i  
Sverige50 visar undersökningen att allmänheten har en hög internet-
användning. De allra flesta som intervjuades, 89 procent, använder 
internet varje vecka. Endast sju procent använder aldrig internet. 
Bland dem som använder internet är det 76 procent som använder 
tjänster som kräver e-legitimation hos myndigheter.  

Det betyder att 69 procent av de intervjuade i dag använder in-
loggande tjänster hos myndigheter. I åldersgruppen 18–39 år är mot-
svarande andel 87 procent, i åldersgruppen 40–64 år är det 75 pro-
cent och i åldersgruppen 65–84 år, 51 procent.  

De flesta föredrar att få myndighetspost på papper  

Trots den höga internetanvändningen – och vanan att använda e-legi-
timation för inloggade tjänster hos myndigheter – svarade 56 pro-
cent att de inte vill, eller inte vet om de vill, få myndighetspost till en 
elektronisk brevlåda.  

Resultatet redovisat i åldersgrupper, visar på stora skillnader i 
synsätt – yngre personer är mer positivt inställda till att få myndig-
hetsposten digitalt än vad äldre personer är. I åldersgruppen 18–
39 år vill 58 procent få digital myndighetspost. Däremot är det inga 
större skillnader mellan könen. Av männen är det 45 procent som 
anger att de skulle vilja få digital myndighetspost medan motsva-
rande siffra för kvinnor är 43 procent. 

                                                                                                                                                               
50 Internetstiftelsen i Sverige 2016, Svenskarna och internet 2016. 
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Anledningen till att de intervjuade inte vill ha myndighetsposten 
digitalt är att de vill att posten ska distribueras som vanligt, det vill 
säga som papperspost. Den näst vanligaste anledningen är att man 
sällan använder internet. Nio procent anger att det inte känns säkert 
att få myndighetsposten digitalt.  

Av de intervjuade lämnar 25 procent öppna svar där det bl.a. 
framgår att det digitala alternativet uppfattas som osäkert. Andra 
menar att det känns krångligt eller jobbigt att hantera dator, koder 
och inloggning med ytterligare ett lösenord att hålla reda på, samt 
att man riskerar att missa post. 

En majoritet kan tänka sig att ta emot  
digital myndighetspost men är emot ett obligatorium  

När de intervjuade ska välja vilket utskickssätt, digitalt utskick eller 
pappersbrev, som bäst stämmer in på en rad påståenden anger de 
flesta att det digitala alternativet är snabbast, billigast, bäst för  
miljön och lättast att läsa där man befinner sig. På frågan om vilket 
utskickssätt som är enklast att använda är det ungefär lika många 
som svarar digital post som papperspost. Däremot anger en majori-
tet att det är mest trolig att man kommer att läsa pappersposten 
men att det också är det alternativ som i högre grad riskerar att 
hamna hos fel person. 

När de intervjuade uppmanas att väga samman för- och nack-
delar med de olika sätten att ta emot myndighetspost är det 66 pro-
cent som kan tänka sig det digitala alternativet, även om en del av 
dessa även vill få brev i pappersform. Gruppen är ungefär lika stor 
som gruppen som använder tjänster som kräver e-legitimation, dvs. 
69 procent.  

De yngre är mer positivt inställda till att ta emot myndighets-
post digitalt. I åldersgruppen 18–39 år är det hälften som, vid en 
sammanvägd bedömning, vill ha digital myndighetspost. Tillsam-
mans med dem som svarat att de vill ta emot myndighetspost såväl 
digitalt som på papper är det 79 procent i den yngsta åldersgruppen 
som vill ta emot digital myndighetspost. Motsvarande siffror för 
åldersgruppen 40–64 år är 66 procent och för gruppen 65–84 år 
45 procent.  

En majoritet svarade att de tror att den digitala myndighetspos-
ten kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Endast fyra procent 
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tror att det mesta av myndighetsposten kommer att skickas som 
papperspost om fem år. Drygt hälften, 54 procent, angav att de tror 
att i stort sett all myndighetspost kommer att skickas digitalt om 
fem år och 36 procent att ungefär hälften av myndighetsposten då 
kommer att skickas digitalt.  

På frågan om de intervjuade tycker att vi i Sverige ska införa 
samma system som i Danmark svarade 58 procent att de är emot, 
32 procent är för ett obligatorium och 10 procent svarar Vet ej. 

5.3.2 Företagen är mer positiva till  
att ta emot elektronisk myndighetspost  

Av de intervjuade företagen använder 75 procent internet dagligen 
och 64 procent använder internet flera gånger varje dag. En väsent-
ligt lägre andel, 13 procent, använder internet som mest någon gång i 
månaden. Av intervjuundersökningen framgår vidare att 78 procent 
av företagen i dagsläget använder tjänster hos myndigheter som krä-
ver e-legitimation/BankID. Trots det svarar 43 procent att de inte 
vill få post från myndigheter till en elektronisk brevlåda som kräver 
inloggning. Ungefär hälften är dock positivt inställda till digital 
myndighetspost. Motsvarande siffra för enskilda är 44 procent.  

Anledningen till att företagen inte vill ha myndighetsposten digi-
talt är att de vill att den ska distribueras som vanligt, det vill säga 
med posten. Tolv procent i gruppen som inte vill ha digital myndig-
hetspost menade att det inte känns säkert att få den digitalt, medan 
9 procent inte litar på att tekniken fungerar.  

Andra skäl till att företagen inte vill ha myndighetsposten i en 
elektronisk brevlåda är att de sällan använder internet.  

Drygt 30 procent av företagen har lämnat öppna svar där det bland 
annat framgår att det digitala alternativet uppfattas som krångligare 
och mer tidskrävande, samt att det är lätt att missa meddelanden.  

När företagen ombads att väga samman för- och nackdelar med 
de olika utskickssätten och hur företaget skulle vilja få posten levere-
rad svarade 32 procent att de vill ha posten som i dag, som pappers-
post, medan 44 procent svarade digitalt, 23 procent vill ha posten på 
båda sätt och en procent svarade att de inte vet. Resultatet är jämför-
bart med det för enskilda som, om man slår ihop dem som svarat 
digitalt och på båda sätt, är 66 procent. Motsvarande andel för före-
tag är 67 procent.  
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Även företagen tror att den digitala myndighetsposten kommer 
att öka markant de närmaste åren. Endast tre procent av de företag 
som ingår i intervjustudien tror att det mesta av myndighetsposten 
om fem år kommer att skickas som papperspost. Av företagen sva-
rade 69 procent att de tror att i stort sett all myndighetspost kom-
mer att skickas digitalt om fem år och 22 procent tror att ungefär 
hälften av myndighetsposten kommer att skickas digitalt.  

På frågan om företagets inställning till att införa samma system 
som i Danmark svarade 44 procent att de är emot införandet av ett 
liknande system. Lika stor andel är för ett sådant system. De före-
tag som ingår i studien har en mer positiv inställning än privat-
personer, där sex av tio är emot införandet av ett obligatorium. 

5.3.3 Skatteverket och SKL om varför det är så få 
myndigheter som skickar elektronisk myndighetspost 

Enligt Skatteverket kan en av anledningarna till att det är få myndig-
heter som skickar elektronisk myndighetspost vara att myndig-
heterna inte tydligt uppfattar att de i dag har uppdraget att ansluta 
som avsändare i Mina meddelanden.51 I årsredovisningen för 2015 
säger Skatteverket att det bland myndigheterna finns en relativt stor 
grupp som bedömer att deras verksamhet inte är lämplig att ansluta. 
Skälen som anges är bland andra att vissa myndigheter inte har någon 
direktkontakt med enskilda, eller att person- eller organisations-
nummer inte används för att identifiera den enskilde som ärendet 
berör. Av Skatteverkets årsredovisning för 2016 framgår att myndig-
heterna som ingår i uppföljningen har uppmanats att bedöma om de 
kommer att nå regeringens mål till 2017. Av dessa myndigheter be-
dömde 28 procent att de kommer att nå målet. Motsvarande andel 
2015 var 55,7 procent. Av de myndigheter som 2016 bedömde att de 
inte kommer att nå regeringens mål 2017 planerar 66 procent att an-
sluta efter 2017.52  

Förklaringarna till att myndigheterna inte prioriterade anslutning 
var deras ekonomiska läge, för små volymer att skicka, viktigt arbete 

                                                                                                                                                               
51 Skatteverket, 2016-02-29, dnr 131 340553-15/113, Rapportering av Skatteverkets uppdrag att 
följa statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden (N2015-3779-EF) och att verka 
för företags anslutningar, s. 32. 
52 Skatteverkets årsredovisning för 2016. 
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med nödvändiga förändringar, oro för begränsningar såsom förbud 
mot id-växling och att man inte kartlagt behovet. 

De tekniska begränsningar som myndigheterna redovisade var 
att tjänsten saknar funktionalitet för kommunikation myndighet 
till myndighet, att brevlådorna inte passar stora företag, att det sak-
nas dubbelriktad kommunikation och att Mina meddelanden inte 
kan hantera filer som är större än 2MB.  

Enligt Skatteverket är en annan, mer outtalad, orsak till försik-
tigheten bland de statliga myndigheterna, som faktiskt sänder för-
hållandevis mycket post till enskilda, att man visserligen ser både 
samhällsnytta och intern besparing i det långa perspektivet men, att 
man inte vill vara bland de första att ansluta eftersom de stora  
effekterna kommer först när fler mottagare är anslutna.53 

Ett annat skäl till att myndigheter inte anslutit sig som avsändare 
har, enligt Skatteverket, varit att det saknats en långsiktig finan-
siering av Mina meddelanden. Finansieringen av utveckling och drift 
av Mina meddelanden har vilat på frivillig samverkan – överenskom-
melser – mellan ett antal myndigheter.54 Dessa överenskommelser 
har varit ettåriga och antalet myndigheter (och SKL) har varierat 
mellan åren.  

Sveriges kommuner och landsting, SKL 

Under rubriken ”SKL tycker” på organisationens webbplats framgår 
SKL:s ståndpunkter för säker digital kommunikation och Mina 
meddelanden. SKL tycker att Mina meddelanden är ett bra första 
steg för en övergång till ökad digital kommunikation, men att tjäns-
tens nuvarande funktionalitet inte helt motsvarar kommuners, lands-
tings och regioners behov. Liksom regeringen m.fl. anser SKL att för 
att Mina meddelanden ska skapa stor nytta behöver användandet och 
anslutningen av medborgare och företagare öka väsentligt.  

Enligt SKL gör kombinationen av den ”begränsade funktionali-
teten” hos Mina meddelanden och ”blygsam marknadsföring av 
tjänsten” att anslutningen från privatpersoner, företag och offent-

                                                                                                                                                               
53 Skatteverkets årsredovisning för 2015. 
54 Skatteverket, 2016-02-29, dnr 131 340553-15/113, rapportering av Skatteverkets uppdrag att 
följa statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden (N2015-3779-EF) och att verka 
för företags anslutningar.  
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liga aktörer fortfarande är alldeles för låg. SKL anser dock att Mina 
meddelanden kan ge stor kostnadsbesparing vid stora utskrifts-
flöden. SKL pekar också på att organisationen under de senaste 
fyra åren till regeringen har pekat på de brister som kommuner, 
landsting och regioner förknippar med Mina meddelanden.  

SKL menar vidare att det saknas en långsiktig utvecklingsplan 
som tar utgångspunkt i kommuners, landstings och regioners sam-
lade behov. I nuvarande utformning motsvarar tjänsten inte de be-
hov som finns av säker digital kommunikation mellan kommuner, 
landsting, regioner och statliga myndigheter.55 

5.3.4 De redan ansluta myndigheterna  
– ser potentialen men efterlyser tydligare styrning  

Målbild – vad är och vad ska Mina meddelanden vara? 

Utredningen har genomfört telefonintervjuer med och ställt skrift-
liga frågor till med medarbetare på de 17 myndigheter som använder 
Mina meddelanden (it-chefer, it-arkitekter, it-samordnare, verk-
samhetsutvecklare, med flera). Intervjuerna visar att det finns olika 
föreställningar om vad Mina meddelanden är och bör vara. Flera av 
de intervjuade pekar på värdet av en relativt enkel, smal tjänst som 
ersätter papperspost: Fönsterkuvert i den digitala världen, där en-
skilda och företag kan få och lagra information från myndigheter i 
ett digitalt arkiv. Visserligen kommer utskick både på papper och 
digitalt att minska i takt med att myndigheterna utvecklar e-tjänster 
– men även i framtiden kommer det att finnas behov, inte minst av 
notifieringar och automatiska påminnelser som kan och bör gå  
genom Mina meddelanden.  

Men många är kritiska och vill ha något annat, en annan typ av 
tjänst. Ett argument är kommunikationsaspekten, att myndigheten 
vill knyta ”kunden” till sig. Ett annat att myndigheten arbetar mot 
e-tjänster och att Mina meddelanden visserligen är ett sätt att sluta 
skicka papperspost men att det endast är en övergångslösning, en 
semidigital tjänst, i väntan på fler e-tjänster. Ytterligare ett argu-
ment är att Mina meddelanden inte behövs eftersom det finns pri-
vata alternativ.  
                                                                                                                                                               
55 www.skl.se, 2017-01-04. 
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Oavsett vilken inställning man har till tjänsten Mina medde-
lande så tycks det finnas ett stor efterfrågan på att regeringen ska 
lämna tydliga besked om vad som gäller, vad man vill och vad som 
är nästa steg för Mina meddelanden. Till exempel att personnum-
mer är framtidens ”adresslapp”. Framför allt finns det önskemål om 
att regeringen aviserar hur den ser på den digitala kommunikation-
en framöver. Helheten, det digitala mötet och vart Sverige är på väg 
med sina e-tjänster.  

Ställ krav på myndigheterna  

Intervjuerna med företrädare för de myndigheter som är anslutna 
till Mina meddelanden visar att de allra flesta efterlyser en tydligare 
styrning från regeringen om ökad anslutning till Mina meddelan-
den. Nästan alla intervjuade tar upp den myndighetsinterna kon-
kurrensen om medel och resurser och betonar vikten av att ha led-
ningens stöd i arbetet med att ansluta och använda Mina medelan-
den. Flera intervjupersoner vittnar om att tjänsten har blivit ifråga-
satt internt och att det finns en fara för att en myndighet ”lutar sig 
tillbaka” bara för att den är ansluten.  

De intervjuade beskriver det som problematiskt att tjänsten fort-
farande är frivillig och uttrycker en tydlig önskan om att regeringen 
ska vara mer offensiv mot framför allt de statliga myndigheterna. Få 
anser att styrningen ska riktas mot enskilda och företag. Överlag 
anser de intervjuade det behövs något form av tvång för de statliga 
myndigheterna att ansluta och använda Mina meddelanden. Reger-
ingen bör vara tydligare i sin styrning och mer specifik. Till exempel 
besluta att ”om ett år det ska vara klart”, då ska all myndighetspost 
skickas digitalt eller att alla ska ha en digital brevlåda.  

En synpunkt är att om en myndighet har medborgarkontakt ska 
det vara ett krav för myndigheten att vara ansluten och använda 
Mina meddelanden. Mina meddelanden beskrivs av vissa som en 
infrastruktur och att det bör vara en rättighet för alla enskilda att ha 
tillgång till en säker digital brevlåda. En tydligare styrning på detta 
område anses kunna få flera positiva konsekvenser: 
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 Fler enskilda och företag kommer att ansluta som mottagare av 
digital myndighetspost.  

 Fler kommuner och landsting kommer att följa efter. Om fler 
myndigheter har fler flöden kommer fler medborgare och före-
tag att ansluta, vilket skapar ett tryck på de kommuner och verk-
samheter som inte är ansluta att bli det.  

 Fler eller bättre tjänster hos externa leverantörer. En tydligare 
styrsignal från regeringen om Mina meddelanden skulle även bli 
styrande för leverantörer att ha Mina meddelanden som en stan-
dardfunktion i sitt tjänsteutbud.  

Sammanfattningsvis framstår behovet av att regeringen styr de stat-
liga myndigheterna tydligare i denna fråga som en förutsättning för 
att uppnå en kritisk massa av användare – såväl avsändare som mot-
tagare av digital myndighetspost. Utan ett ”påbud” från regeringen 
riktat till de statliga myndigheterna kommer det att ta lång tid innan 
den digitala myndighetsposten blir etablerad. Flera intervjupersoner 
efterlyser extern ”draghjälp” (utredningens betänkande, regerings-
beslut eller liknande) i det interna arbetet med att öka användningen 
av Mina meddelanden.  

Noterbart är att representanterna på de myndigheter som skick-
ar digital myndighetspost framför allt anser att trycket bör riktas 
mot myndigheterna – inte att det ska vara obligatoriskt för enskilda 
och företag. Endast någon enstaka intervjuperson anser att reger-
ingens styrning ska vara inriktad på att öka antalet mottagare av 
digital myndighetspost.  

Fler centrala lösningar? 

En fråga som kommer upp i intervjuerna är utrymmet för koordi-
nering och samordning.  

Hos flera myndigheter, som i dag har avtal med en extern för-
medlare, har frågan väckts om man bör förlänga avtalet med förmed-
laren eller inte. I vissa fall beskrivs marginalkostnaden för att haka på 
nya typer av utskick som försvinnande låg och när den digitala pos-
ten kommer upp i volym kommer det att leda till rejäla besparingar – 
inte bara för myndigheten utan även för leverantören. En intervju-
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person beskriver det som att det i princip kommer att vara ren för-
tjänst för leverantören. Detta eftersom de anpassningar som behöver 
göras är få och att det är gratis att koppla upp sig mot FaR. Frågan är 
om det bästa är att alla myndigheter, var och en för sig, ska förhandla 
eller om det borde finnas en större och smartare lösning. Myndig-
heten i fråga säger sig ha både teknik och personal för att kunna 
bygga och hantera en sådan lösning, men det är inget som planeras. 
En annan myndighet konstaterar att deras avtal med förmedlaren 
gäller bilagor och att myndigheten skulle kunna skicka service-
meddelanden utan att behöva gå via förmedlaren. (Detta eftersom 
informationen ligger i meddelandet och inte i en egen fil.) Det skulle 
vara billigare men det är inte något myndigheten prioriterar.  

En närliggande fråga är om inte den offentliga sektorn ska ha en 
eller några få meddelandeväxel/lar som förvaltas av en eller få cen-
tral(a) myndighet(er) i stället för att alla myndigheter ska behöva 
utveckla sin egen. I dag finns det flera myndigheter som är så pass 
små att det inte kan anses vara ekonomiskt motiverat att de ska 
behöva utveckla sin egen meddelandeväxel. Här skulle större myn-
digheter kunna ta ett ansvar genom att antingen erbjuda sin med-
delandeväxel som en tjänst till mindre myndigheter eller att sprida 
kunskap om hur man bygger en sådan växel. Under 2016 har bland 
annat Rikspolisstyrelsen och Kronofogdemyndigheten haft möten 
med Arbetsförmedlingen som erbjudit att, på teknisk nivå, gå  
igenom hur man kodat sin lösning och därigenom möjliggöra för 
de anslutande myndigheterna att återanvända Arbetsförmedlingens 
kod i sitt utvecklingsarbete. 

Behovsanalys  

En synpunkt som framkommer i intervjuerna med företrädare för 
de anslutna myndigheterna är att Mina meddelanden inte har något 
egenvärde. För enskilda och företag är det inte intressant vilket 
system som posten kommer ifrån. En effektiv förvaltning och ett 
bra kundmöte är det som ska eftersträvas och tjänsten är bara in-
tressant om den är tillräckligt bra. För att kunna åstadkomma detta 
behövs kundperspektiv och behovsanalys – hur ser behoven ut, har 
de förändrats, hur många ärenden är ren information och när behö-
ver man kommunicera?  
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Myndigheternas arbete ska följa statsmakternas prioritering. 
Behovsanalyser gör det lättare att hitta fokusområden där behoven 
är stora och där olika aktörer, såväl statliga som kommunala, kan 
kraftsamla kring en gemensam målgrupp.  

Det beskrivs som problematiskt att en enskild person eller ett 
företag som skaffat en digital brevlåda bara får en del av sin post 
digitalt. Det är ologiskt att få olika produkter på olika sätt, särskilt 
om man får det från en och samma myndighet. För mottagarna ris-
kerar det att leda till förvirring och irritation. Om en målgrupp för-
väntar sig att få post digitalt måste myndigheterna också leverera. 
En behovsanalys och identifiering av målgrupper kan i det samman-
hanget vara ett sätt att få prioritet och fart på arbetet, såväl internt 
inom en myndighet som externt i förhållande till andra myndigheter 
och aktörer.  

Kommunikationsinsatser på bred front 

Många myndigheter lyfter problemet med att Mina meddelanden är 
en okänd tjänst som inte har kommunicerats ut till potentiella av-
sändare och mottagare. Den offentliga sektorn har satsat skatte-
medel för att bygga tjänsten – men var är informationsinsatserna? 
Utan breda, centralt samordnade informationsinsatser framställs 
Mina meddelanden som ”pengar i sjön”.  

Svårt att räkna på kostnaderna 

Utan en högre anslutningsgrad kan det i dag – för den enskilda 
myndigheten – vara en ekonomiskt dålig affär att ansluta till Mina 
meddelanden. Detta eftersom myndigheterna i bland behöver ha 
parallella system som fortsätter att skicka myndighetspost på pap-
per. Vidare kan en och samma myndighet kan ha förberett vissa 
utskick till Mina meddelanden men inte andra. Myndigheter som 
arbetat hårt för att samkuvertera kan, så länge inte allt är anpassat 
till Mina meddelanden, fortfarande behöva skicka papperspost för 
en del av utskicket och därigenom gå miste om de ekonomiska 
fördelarna eftersom man fortfarande står med portokostnaden.  

Det är många faktorer som påverkar kostnaderna för att ansluta 
till och använda Mina meddelanden. Utgångsläget varierade mellan 
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myndigheterna som redan anslutit sig till tjänsten – såväl i fråga om 
teknik- och systemförutsättningar som resurser och ledningsstöd. 
Av de myndigheter som anslutit sig och som skickar digital myn-
dighetspost har man också valt olika lösningar, köpa tjänster eller 
bygga egna system – eller en kombination av båda. Vidare har myn-
digheterna anslutit olika typer av ärenden, enstaka ärenden från 
handläggare till enskild mottagare eller massutskick, och spänn-
vidden i hur många meddelanden som myndigheten de facto skickar 
genom tjänsten skiljer sig dramatiskt åt. Skillnaderna påverkar för-
stås hur mycket det skulle kosta för den enskilda myndigheten att 
öka antalet flöden eller meddelanden som kan skickas genom tjäns-
ten. Kostnaderna för att ansluta och använda Mina meddelanden 
behöver även ställas mot nyttorna.  

Myndigheterna har ofta svårt att särskilja kostnaderna kopplade 
till Mina meddelanden. En synpunkt som framförs är att flera myn-
digheter arbetar för att få bort eller i alla fall kraftigt minska pappers-
posten och varje system som har någon utskrifts-, sms- eller e-post 
funktion behöver därför anpassas. Arbetet kopplat till Mina med-
delanden är därför en mindre del – och kostnad – av detta större 
arbete. När myndigheterna, bland annat genom att utveckla e-tjäns-
ter, har ”betat bort” onödiga brev blir även kostnaderna för Mina 
meddelanden lägre. 
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6 Mina meddelanden  
– bedömningar och förslag 

6.1 Regeringen och myndigheterna behöver gå före 

Utredningen bedömer: 

– att inom ett par år måste i princip all myndighetspost vara  
digital, 

– att de statliga myndigheterna ska gå före och ansluta till och 
använda Mina meddelanden, 

– att de statliga myndigheterna behöver bli bättre på att infor-
mera om hur det digitala leveranssättet fungerar, till exempel 
när det gäller säkerhet, integritet och tillgänglighet men ock-
så att enskilda och företag, genom att skaffa en digital brev-
låda, bidrar till att de offentliga resurserna kan användas till 
mer värdeskapande verksamhet,  

– att det är rimligt att anta att de personer som i dag redan an-
vänder inloggade tjänster hos myndigheter – 69 procent – är 
en grupp som på eget initiativ kommer att ansluta till Mina 
meddelanden, om utbudet av tjänster ökar. 

– att åtgärder för att stimulera kommunernas anslutning till 
Mina meddelanden bör vara en del av en, för staten och kom-
munerna, gemensam handlingsplan för den nationella digitala 
infrastrukturen. 

Både Skatteverket och Digitaliseringskommissionen har lämnat 
förslag och rekommendationer till regeringen om åtgärder för att 
öka användningen av Mina meddelanden. Enligt direktiven ska ut-
redningen, bl.a. med beaktande av Skatteverkets och Digitaliser-
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ingskommissionens förslag, analysera och lämna förslag på hur en 
övergång till digital myndighetspost till mottagare kan genomföras 
i praktiken. 

Digitaliseringskommissionens förslag var att regeringen under 
en treårsperiod bör fasa ut traditionell posthantering från de stat-
liga myndigheterna och ge samtliga individer och företag tillgång 
till en digital postlåda. Den traditionella posthanteringen skulle 
dock kunna behållas genom ett aktivt val från individen eller före-
taget.1 Förslaget avsåg digital post i stället för fysisk post – inte ut-
tryckligen Mina meddelanden. 

Skatteverket rekommenderade i februari 2016 regeringen att det 
från och med den 1 januari 2018 skulle vara obligatoriskt2 för aktie-
bolag att ansluta som avsändare i Mina meddelanden.3 Skatteverket 
menar att aktiebolag har tillräcklig digital förmåga och att gruppen 
totalt sett får mycket post från myndigheterna. Enligt Skatteverket 
är det, i kombination med bättre funktionalitet och fler anslutna 
myndigheter, den åtgärd som mest effektivt och mest kraftfullt kan 
åstadkomma en tydlig förändring från få användare till många an-
vändare, och på så sätt öka nyttan för alla parter. 

Som framgått tidigare är det hittills få – både avsändande statliga 
och kommunala myndigheter som har valt att använda Mina med-
delanden. Vid utgången av 2016 var 31 statliga myndigheter och 
kommuner anslutna till Mina meddelanden. Enligt utredningen är 
det viktigt att understryka att det innebär att myndigheterna upp-
fyller villkoren för att kunna sända och har slutit avtal med Skatte-
verket som avsändare. Det betyder inte att myndigheten faktiskt 
skickar försändelser i Mina meddelanden. Av de anslutna myndig-
heterna var det vid samma tillfälle endast elva statliga myndigheter 
och sex kommuner som skickade elektroniska försändelser i Mina 
meddelanden. Det innebär att andelen statliga och kommunala 
myndigheter som skickar elektroniska försändelser i infrastruktu-
ren, av det totala antalet möjliga, är 3,2 procent. Det sammanlagda 
antalet möjliga avsändande statliga och kommunala myndigheter är 
minst 532 eftersom det i den statliga redovisningsorganisationen 

                                                                                                                                                               
1 SOU 2015:91, s. 154 ff. 
2 Med möjlighet att få dispens. 
3 Skatteverket, 2016-02-29, dnr. 131 340553-15/113, Rapportering av Skatteverkets uppdrag att 
följa statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden (N2015-3779-EF) och att verka 
för företags anslutningar. 
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finns 222 myndigheter4 och landet är indelat i 290 primärkommuner 
och 20 landsting.  

Beträffande de statliga myndigheterna bedömer utredningen att 
regeringens styrning hittills har varit och fortfarande är otillräcklig i 
relation till regeringens ambition och mål för Mina meddelanden. 
Utredningen befarar vidare att många myndigheter inte har uppfattat 
att de omfattas av regeringens ambition och mål för Mina meddelan-
den. Utredningen befarar även, givet den gängse styrningen av myn-
digheterna och deras verksamheter, att de statliga myndigheterna 
kanske inte alltid sätter medborgare och företag i fokus för sin digi-
tala utveckling utan snarare ser till effektiteten i myndighetens egen 
verksamhet. 

När det gäller de kommunala myndigheterna och deras anslut-
ning som avsändare i Mina meddelanden har regeringen, förutom i 
utredningens tilläggsdirektiv, inte uttalat någon ambition eller för-
hoppning utan endast skapat en möjlighet för dessa att ansluta som 
avsändare. SKL anser dessutom att det är upp till varje kommun, 
landsting och region att göra en egen bedömning av huruvida Mina 
meddelanden kan skapa en bättre service och bidra med effektiviser-
ingar i den egna verksamheten.  

På annan plats i detta betänkande föreslår utredningen att det, 
inom ramen för avsiktsförklaringen om digital förnyelse av Sverige, 
bör utvecklas en gemensam målbild och handlingsplan för den natio-
nella digitala infrastrukturen. Mina meddelanden hör till infrastruk-
turen och det är lämpligt att åtgärder för att stimulera kommunernas 
och landstingens anslutning ingår i en sådan handlingsplan. 

Vart är vi på väg? 

Utredningens samlade bedömning är att det behövs en tydligare styr-
ning för att öka anslutningen till Mina meddelanden. Enligt utred-
ningens bedömning behöver regeringen klargöra, inte bara vad man 
vill med tjänsten Mina meddelanden utan också hur regeringen ser på 

                                                                                                                                                               
4 www.esv.se 2017-01-01, Förteckningen över myndigheter i den statliga redovisningsorgani-
sationen innehåller uppgifter om myndighetsidentitet, organisationsnummer, departements-
tillhörighet, årsredovisningsskyldighet och om tillstånd att rekvirera ingående mervärdeskatt 
från skattemyndighet. Förteckningen uppdateras löpande under varje verksamhetsår och be-
skriver läget och strukturförändringarna inom den statliga redovisningsorganisationen.  
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helheten – det digitala mötet och myndigheternas e-tjänster. Ut-
redningen delar således den syn som framkommer i intervjuerna med 
företrädare för de myndigheter som redan anslutit sig till tjänsten. 

Enligt regeringen ska anslutningen till Mina meddelanden öka. 
Regeringens målsättning är att myndigheter, kommuner och lands-
ting tillsammans ska vara bäst i världen på att använda digitali-
seringens möjligheter. I linje med detta måste, enligt utredningen, 
inom ett par år i princip all myndighetspost vara digital. För att 
åstadkomma detta föreslår utredningen att regeringen ska besluta 
om ett datum för när förvaltningen ska vara digital.  

Men det räcker inte med ett förvaltningsperspektiv på frågan om 
digital post. Behovet att kunna skicka säker digital post gäller även 
företag och andra organisationer. Det långsiktiga målet är därför en 
nationell infrastruktur för säker e-post.  

Frivillighet bättre än tvång 

Eftersom utredningen ska redovisa hur en övergång för privatperso-
ner och företag till digital myndighetspost kan genomföras i prakti-
ken har utredningen övervägt olika åtgärder för att öka anslutningen 
av både avsändare och mottagare till Mina meddelanden.  

Utredningen ser såväl principiella som praktiska argument för att 
utgå från att det ska vara en rättighet för enskilda och företag att få 
myndighetsposten elektroniskt. Rent principiellt anser utredningen 
att det är att föredra att myndigheterna ska gå före och erbjuda en 
tjänst som allmänheten och företagen ser värdet av. Norge införde 
2016 ett obligatorium för statliga myndigheter att kunna erbjuda 
digital post. 

Ett alternativ till den rättighetsreglering som utredningen föreslår 
är att, som i Danmark, göra det obligatoriskt för enskilda och företag 
att ha en digital brevlåda. Huvudargumentet för detta alternativ är att 
det innebär en snabb och i princip heltäckande anslutning till Mina 
meddelanden. Ett argument mot att införa ett obligatorium för en-
skilda och företag är att det inte finns en färdig lösning för dem som 
saknar personnummer och därmed även e-legitimation.  

Ett annat argument är resultatet av den intervjuundersökning 
som utredningen låtit göra. Den visar att 58 procent av de enskilda 
och 44 procent av företagen uttryckligen är emot ett liknande system 
som man har i Danmark. Av undersökningen framgår även att trots 
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den höga internetanvändningen – och vanan att använda e-legiti-
mation för inloggade tjänster hos myndigheter – svarar 56 procent av 
de enskilda att de inte vill, eller inte vet om de vill, få myndighets-
post till en elektronisk brevlåda. Visserligen är företagen mer posi-
tiva till digital myndighetspost än vad enskilda är men utredningens 
slutsats är ändå att det är att föredra att rikta tvånget till utbudssidan, 
dvs. till myndigheterna. Detta leder sannolikt till en något långsam-
mare men jämnare förändringstakt, jämfört med en modell med 
tvång för enskilda och företag. En fördel med utredningens förslag är 
att det ger såväl enskilda som företag och postmarknadens aktörer 
rimligare förutsättningar att anpassa sig.  

En slutsats av de intervjuer som utredningen gjort med företrä-
dare för myndigheter som är anslutna till tjänsten, är att det behövs 
någon form av tvång för att anslutningen ska öka men att tvånget 
ska riktas mot myndigheterna – inte de enskilda eller företagen. 

Utredningens bedömning är att ett obligatorium för enskilda 
och företag inte är ett alternativ så länge som flertalet relevanta 
myndigheter inte är anslutna. Den uppfattning som en del myndig-
heter ger uttryck för, att det inte är någon mening med att ansluta 
sig som avsändare och sända post för att det finns för få mottagare, 
bygger på ett inifrånperspektiv och utgår inte från medborgarens 
eller brukarens behov. Den enskilde kan inte gärna efterfråga tjäns-
ter som man inte vet att man kan få – eller som i vissa fall i dags-
läget inte heller finns. Myndigheterna, däremot, kan mycket väl in-
vestera i tjänster som de har goda skäl att tro blir efterfrågade när 
enskilda och företag ser tjänsterna som tillräckligt intressanta.  

Utredningen gör bedömningen att det är rimligt att utgå ifrån att 
de personer som i dag redan använder inloggade tjänster hos myn-
digheter – 69 procent – är en grupp som på eget initiativ kommer att 
ansluta till Mina meddelanden om utbudet av tjänster ökar.  

Den intervjuundersökning som utredningen låtit genomföra om 
enskildas och företags inställning till digital myndighetspost visar att 
det digitala postalternativet uppfattas vara bäst för miljön, billigast för 
den offentliga sektorn, snabbast och lättast att läsa medan pappers-
posten uppfattas vara enklast att använda, kunna hamna hos fel per-
son men också mest troligt att mottagaren kommer att läsa. Efter det 
att enskilda och företag tagit ställning till olika aspekter av distribu-
tionssätten som de kanske inte först hade tänkt på (kostnad, snabb-
het, miljö, enkelhet med mera), är fler positivt inställda till digital 
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myndighetspost. Av de som svarat säger 66 procent att de kan tänka 
sig det digitala alternativet även om en del av dessa vill få brev både 
digitalt och i pappersform.  

Skatteverket har genomfört undersökningar av hur företagen ser 
på möjligheten att få digital post från myndigheterna. Undersök-
ningarna, som genomfördes 2015, visar att möjligheten att få digital 
post från myndigheterna var okänd bland företagarna. De företag 
som använde tjänsten fick reda på att den finns genom verksamt.se 
och i samband med att de lämnade in inkomstdeklarationen digi-
talt. Samtidigt är bedömningen att potentialen är stor och att det 
finns ett intresse bland företagarna att anamma möjligheten när de 
får kännedom om den.5 

Utredningen menar att myndigheterna måste bli bättre på att in-
formera om hur Mina meddelanden fungerar, till exempel med avse-
ende på säkerhet, integritet och tillgänglighet. Dessutom att genom 
att skaffa en digital brevlåda bidrar myndigheter, enskilda och före-
tag till att de offentliga resurserna kan användas till mer värdeska-
pande verksamhet.  

6.1.1 Insatser som stärker motivet för att ansluta 

Utredningen föreslår:  

– att Valmyndigheten ges i uppdrag att utreda hur röstkort kan 
distribueras via Mina meddelanden. 

– att offentliga arbetsgivare ska erbjuda sin personal att kunna 
få lönebesked via Mina meddelanden. 

– att Statens servicecenter ges i uppdrag att säkerställa att löne-
besked kan distribueras via Mina meddelanden. 

Utredningen menar att det finns utrymme för vissa punktinsatser 
som kan öka intresset från enskilda att ansluta sig till Mina med-
delanden och tillföra en betydande nytta samt göra valadministra-
tionen säkrare och billigare.  
                                                                                                                                                               
5 Skatteverket 2016-02-29, dnr. 131 340553-15/113, Rapportering av Skatteverkets uppdrag att 
följa statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden (N2015-3779-EF) och att verka 
för företags anslutningar. 
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Röstkort 
Ett exempel på en sådan insats är att pröva hur en elektronisk distri-
bution av röstkort skulle kunna utföras. Valmyndigheten rapporterar 
att vid upphandlingarna inför valen 2010, 2011 och 2014 var det en-
dast ett tryckeri, beläget i Tyskland, som hade kapacitet att trycka 
röstkorten i nuvarande utformning och inom uppsatta tidsramar. 
Inga andra anbud kom in i samband med upphandlingarna inför 2014.  

Bortsett från negativa effekter av bristande konkurrens har, en-
ligt myndigheten, det uppstått problem med förseningar på grund 
av de långa transporterna. Det har även anmälts problem med  
maskinell sortering av röstkortsförsändelserna. För att öka kvalitet 
och hastighet vid sortering skulle utformningen av röstkorten be-
höva ändras. Förändrad utformning av röstkorten, bedömer myn-
digheten, kan leda till att visst annat valmaterial behöver ses över 
vad gäller storlek och utformning. Valmyndigheten förordar att det 
övervägs om det finns andra metoder att informera väljare om hur 
och när de kan använda sin rösträtt i förestående val än via röstkort 
i dagens tappning. Myndigheten rekommenderar att röstkortets 
funktion, innehåll och användningsområde ses över.6 

Röstkorten har tre funktioner. De fyller funktionen som allmän 
information till den röstberättigade, de utgör adresskort som gör 
att valsedelsförsändelse från förtidsröstning når det valdistrikt där 
rösten ska räknas och de ger väljaren information var man ska rösta 
på valdagen.  

En viktig funktion i valorganisation är att tillhanda röstkort till 
personer som uppger sig ha tappat bort dem. Röstkorten distribue-
ras av upphandlad förmedlare. Det innebär ingen större förändring 
av distributionen att ställa krav på att förmedlaren tillhandahåller 
en växeltjänst som möjliggör alernativ förmedling via e-post. Ett 
stort antal röstkort returneras till Valmyndigheten vid varje val på 
grund av att väljaren bytt adress eller inte finns på den adress där 
man är folkbokförd.  

En elektronisk distribution skulle vara säkrare och kunna spara 
stora belopp både i form av portokostnad och i form av minskat 
arbete med att framställa nya röstkort. Valmyndigheten bör därför 
få i uppdrag att utreda hur en elektronisk distribution av röstkort 
skulle kunna utformas med stöd av Mina meddelanden. 
                                                                                                                                                               
6 Valmyndigheten RAPPORT 2015:1 Erfarenheter från valen 2014–2015. 
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Lönebesked från offentliga arbetsgivare 

Arbetsgivare har i stor utsträckning gått över till att inte distribuera 
lönebesked i pappersform. De anställda förväntas i stället hämta in-
formationen från företagets intranät eller lönesystem. Det innebär 
att anställda som är tjänstlediga eller har slutat inte kommer åt sina 
löneuppgifter. En del företag har valt att distribuera lönebesked via 
säker e-post med stöd av tjänsten som tillhandahålls av brevlåde-
operatörer. De offentliga arbetsgivarna bör överväga att erbjuda sina 
anställda motsvarande tjänst. Statens servicecenter bör se till att det, 
inom ramen för de tjänster man erbjuder, går att sända lönebesked 
via Mina meddelanden.  

6.1.2 Mina meddelanden behöver en egen författning 

Utredningen föreslår: 

– att en ny förordning införs som samlar det regelverk som be-
hövs för infrastrukturen Mina meddelanden. 

Regleringen av Mina meddelanden är otillfredsställande på flera 
plan. Det författningsstöd som finns för Mina meddelanden i dag 
utgörs av 5 § förordningen om statliga myndigheters elektroniska 
informationsutbyte.7 Där sägs egentligen bara att Skatteverket ska 
tillhandahålla en infrastruktur för säker elektronisk post från myn-
digheter till enskilda, vilka som får ansluta sig som avsändare och 
mottagare samt att Skatteverket får föra register över de anslutna 
och har personuppgiftsansvar för detta register. Skatteverket får 
även föreskriftsrätt för inrättande och drift av strukturen. 

Enligt utredningens mening är det otillräckligt. Erfarenheter 
under uppbyggnaden av tjänsten pekar på ett behov av förtydligan-
den på flera punkter. Vissa komponenter i infrastrukturen kan be-
höva ett tydligare författningsstöd. Den tillkommande regleringen 
blir så pass omfattande att det är lämpligt att reglera detta i en egen 
författning. Det faktum att övriga bestämmelser i den nuvarande 

                                                                                                                                                               
7 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters informationsutbyte. 
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förordningen avser informationsutbyte mellan myndigheter talar 
också för det.8  

Utredningen föreslår därför en ny förordning om en infrastruk-
tur för säkra elektroniska försändelser. I denna ska det bl.a. förtydli-
gas hur långt personuppgiftsansvaret sträcker sig för avsändaren och 
vilka befogenheter brevlådeoperatörerna har i Mina meddelanden. 

Förslagen är inte menade att ändra på några av de förutsättningar 
som ges inom ramen för den befintliga regleringen i 5 § förordning-
en om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, eller i 
de allmänna villkoren för Mina meddelanden. Avsikten är i stället 
att tydliggöra det som inte regleras i paragrafen i dag, genom att ut-
öka den till en egen förordning och lägga till de regler som behövs. 
  

                                                                                                                                                               
8 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters informationsutbyte. 
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6.1.3 Inför en rätt för enskilda och företag  
att få myndighetspost elektroniskt  

Utredningen föreslår: 

– att en infrastruktur för säkra elektroniska försändelser till en-
skilda och företag ska tillhandahållas av Skatteverket, 

– att enskilda och företag, om de begärt det, har rätt att som 
mottagare få försändelser från statliga myndigheter elektro-
niskt om det inte finns särskilda skäl för undantag, 

– att alla statliga myndigheter ska, som avsändare teckna avtal 
med Skatteverket och skicka säkra elektroniska försändelser i 
infrastrukturen, om inte regeringen beslutar annat,  

– att kommunala myndigheter får, som avsändare, teckna avtal 
med Skatteverket och skicka säkra elektroniska försändelser i 
infrastrukturen,  

– att som mottagare av försändelser i infrastrukturen registre-
ras de enskilda och företag som via en brevlådeoperatör be-
gärt att få försändelser elektroniskt, 

– att alla statliga myndigheter på sina webbplatser ska infor-
mera enskilda och företag om rätten att få försändelser elek-
troniskt, 

– att till infrastrukturen ska anslutas privata tillhandahållare av 
elektroniska brevlådor för säkra elektroniska försändelser till 
enskilda och företag som Skatteverket godkänt i enlighet 
med gällande villkor och tecknat avtal med, 

– att till infrastrukturen ska Skatteverket i enlighet med gäl-
lande villkor tillhandahålla en elektronisk brevlåda för säkra 
elektroniska försändelser från statliga och kommunala myn-
digheter till enskilda och företag.  

Utredningen föreslår att Mina meddelanden även fortsättningsvis 
ska förordningsregleras men att regeringen ska upphäva § 5 i för-
ordningen om statliga myndigheters elektroniska informations-
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utbyte9 och besluta om en ny förordning om infrastruktur för säkra 
elektroniska försändelser. Utredningen föreslår att regeringen be-
slutar att Skatteverket, i alla fall under de närmaste åren, fortsätter 
att ha ansvaret för att tillhandahålla infrastrukturen. Ansvaret före-
slås därefter gå över till den myndighet som i en annan del av detta 
betänkande föreslås få det samlade ansvaret för digitaliseringen i 
den offentliga sektorn. 

Utredningen föreslår vidare att regeringen, i den nya förord-
ningen, ska införa en regel som innebär att enskilda och företag, om 
de begärt det, har rätt att som mottagare få försändelser från statliga 
myndigheter elektroniskt om det inte finns särskilda skäl för undan-
tag. Sådana särskilda skäl kan t.ex. vara att myndigheten bedömer att 
man inte kan ta sitt personuppgiftsansvar eller att myndighetens 
verksamhetskaraktär är olämplig för att använda elektronisk post i 
det enskilda fallet. Förslaget innebär att det skulle vara en rättighet 
för alla mottagare, dvs. både enskilda och företag, att få sin post från 
statliga myndigheter elektroniskt genom Mina meddelanden. Asso-
ciationer som inte har organisationsnummer kommer för närvarande 
inte att kunna ansluta. Förslaget innebär att utredningen inte in-
stämmer i Skatteverkets rekommendation om att införa ett obligato-
rium (med möjlighet att få dispens) för aktiebolag att ansluta som 
avsändare i Mina meddelanden från och med den 1 januari 2018.  

För att uppnå regeringens mål för de statliga myndigheterna  
menar utredningen dock att en av statsmakterna uttalad rättighet 
för medborgare och företag att kunna ta emot myndighetspost elek-
troniskt inte är ett tillräckligt styrmedel. Rättigheten behöver kom-
pletteras med ett obligatorium för statliga myndigheter att ansluta 
som avsändare till Mina meddelanden och skicka myndighetspost 
digitalt. Utredningen föreslår därför att alla statliga myndigheter ska, 
som avsändare teckna avtal med Skatteverket och skicka säkra elek-
troniska försändelser i infrastrukturen, om inte regeringen beslutar 
annat. Även en sådan regel som gäller för de statliga myndigheterna 
bör regeringen, enligt utredningens mening, reglera i den nya för-
ordningen.  

Utredningens förslag innebär att alla statliga myndigheter om-
fattas av regeln och att det är regeringen, inte myndigheten själv, 
som ska bedöma och besluta om en myndighet ska undantas från 
                                                                                                                                                               
9 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
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kravet att ansluta som avsändare i Mina meddelanden och skicka 
myndighetspost elektroniskt. Förslaget innebär samtidigt, genom 
formuleringen att kommunala myndigheter får teckna avtal med 
Skatteverket och skicka säkra elektroniska försändelser i infra-
strukturen, att kommunala myndigheter även fortsättningsvis på 
frivillig basis får ansluta som avsändare till Mina meddelanden.  

Som framgått tidigare är Mina meddelanden en tämligen okänd 
nationell digital tjänst. Förutom på webbplatser hos Skatteverket, 
en handfull statliga myndigheter, SKL och de privata brevlådeopera-
törerna är informationen om Mina meddelanden sparsam. Det är 
främst Skatteverket som har uppgiften att tillhandahålla Mina med-
delanden som har genomfört informationsaktiviteter bland annat 
som utställare på flera seminarier om utveckling av e-förvaltning för 
att informera statliga myndigheter och kommuner om digital post. 
Under hösten 2016 anordnade Skatteverket dessutom tre infor-
mationsträffar för de statliga myndigheter som omfattas av Skatte-
verkets uppdrag att följa anslutningen till Mina meddelanden. Vid 
informationsträffarna deltog även privata förmedlare och brevlåde-
operatörer.  

Utredningen menar att fler aktörer måste ta ansvar för att infor-
mera enskilda och företag om Mina meddelanden. Varje myndighet 
ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till 
enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.10 Alla 
förvaltningsmyndigheter under regeringen har till uppgift att till-
handahålla information om myndighetens verksamhet.11 Utred-
ningen bedömer dock att det finns anledning att i den föreslagna 
förordningen, i mindre allmänna termer än såsom det uttrycks i 
förvaltningslagen och myndighetsförordningen, reglera att alla stat-
liga myndigheter på sina webbplatser särskilt ska informera en-
skilda och företag om rätten att få försändelser elektroniskt.  

Av den nuvarande regleringen framgår att tillhandahållare av 
elektroniska brevlådor ska anslutas till infrastrukturen. Enligt utred-
ningens förslag till ny förordning bör denna regel förtydligas och 
utvecklas. Utredningen föreslår därför att lydelsen i den nya för-
ordningen ska vara att till infrastrukturen ska privata tillhandahål-
lare av elektroniska brevlådor, som Skatteverket godkänt i enlighet 

                                                                                                                                                               
10 4 § förvaltningslagen (1986:223). 
11 6 § myndighetsförordningen (2007:515). 
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med gällande villkor och tecknat avtal med för säkra försändelser till 
enskilda och företag, anslutas.  

Därutöver föreslår utredningen en regel som ger Skatteverket till 
uppgift att, i enlighet med gällande villkor, tillhandahålla en elektro-
nisk brevlåda för säkra elektroniska förändelser från statliga och 
kommunala myndigheter till enskilda och företag.  

6.1.4 Från myndighetsgemensam infrastruktur  
till nationell digital tjänst 

Utredningen bedömer: 

– att Mina meddelanden bör utvecklas till att bli en nationell 
digital tjänst för säker och spamfri e-post till företag och en-
skilda. 

Mina meddelanden är i dag en digital tjänst för att förmedla myn-
dighetspost till enskilda och företag. Tjänsten samverkar med pri-
vata brevlådeoperatörer. Privatpersoner och företag kan därmed få 
sin myndighetspost till en låda hos en privat brevlådeoperatör som 
parallellt med att distribuera myndighetspost erbjuder tjänster till 
företag som vill sända post till enskilda och företag.  

Dessa tjänster bygger på att mottagaren av säker elektronisk 
post är kund hos det företag som vill sända post eller meddelanden 
och brevlådeoperatören kan bara leverera post till den som har en 
brevlåda hos brevlådeoperatören. Ett sändande företag kan därför 
behöva träffa avtal med flera brevlådeoperatörer för att nå ut med 
post till sina kunder. Mina meddelanden är därmed den enda kanal 
som i dag har möjlighet att förmedla säker digital post till alla pri-
vatpersoner och företag. Myndigheter har därför en särställning 
jämfört med privata företag vad gäller möjlighet till distribution av 
säker e-post. Med den i dag relativt låga anslutningsgraden av mot-
tagare är nackdelen med detta förhållande inte så påtaglig. När an-
slutningsgraden blir högre kommer detta däremot att upplevas som 
en olämplig lösning. 

Frågan togs upp av Skatteverket redan 2012 i den framställning 
som medförde att kommuner kunde anslutas till Mina meddelanden.  
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Vid kontakter med aktörer som överväger att bli brevlådeoperatörer 
och med myndigheter och företag som vill ha en infrastruktur av pla-
nerat slag för att sända och motta meddelanden har en återkommande 
fråga varit varför förmedlingsadressregistret inte ska få användas på ett 
öppnare och mer behovsanpassat sätt.12 

Ett sätt att inkludera fler avsändare skulle vara att låta alla som lever 
upp till de allmänna villkoren för avsändare inom Mina meddelanden 
få ansluta sig till tjänsten. Avsändaren måste då till att börja med 
genom avtal åta sig att följa dessa allmänna villkor. Det är ett ganska 
omfattande regelverk avsändaren åtar sig att följa för att få tillgång 
till FaR och möjlighet att skicka digital myndighetspost. Det kan 
avskräcka oseriösa aktörer. Kraven som ställs är desamma för alla, 
privata eller offentliga aktörer och det möjliggör en nationell digital 
infrastruktur för säker e-post i stället för att begränsa det till en  
offentlig digital infrastruktur. 

Den enskilde mottagaren kan fortfarande välja från vilka avsän-
dare hen vill ta emot post. Det gör att man kan undvika ta emot 
digital post från privata aktörer man inte vill ha digital post från. 

FaR bör, enligt utredningens uppfattning, dock inte användas på 
samma sätt som när det gäller åtkomst av adressuppgifter via SPAR.13 

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som 
omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska 
och utländska medborgare. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje 
dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret. Syftet med SPAR 
är att lämna ut uppgifter elektroniskt under förutsättning att mot-
tagaren uppfyller vissa villkor. SPAR är en statlig affärsverksamhet 
som finansieras via försäljningsintäkter. SPAR har funnits sedan 
slutet av 1970-talet. Skatteverket är huvudman och personuppgifts-
ansvarig för SPAR sedan 1 januari 2009. 

SPAR förser bland annat direktreklamföretag med adress och 
personregister. Registret används också för att aktualisera företags 
egna kundregister. 

I FaR lagras endast personnummer och uppgifter om från vilka 
avsändare man tar emot post via Mina meddelanden och viken brev-
lådeoperatör som anlitas. 

                                                                                                                                                               
12 Hemställan om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska 
informationsutbyte, Skatteverket, dnr 131-830189-12/111. 
13 Förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret (SparF). 
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Med ökad anslutning kommer FaR att kunna uppfattas som ett 
”digitalt folkbokföringsregister”. Enligt utredningens mening finns 
det starka skäl att betrakta fysiska adressuppgifter enligt SPAR och 
digitala adressuppgifter i FaR på olika sätt. 

Att sända vanlig e-post är i dag nästan gratis. Det går dessutom 
att sända e-post anonymt eller med vilseledande avsändare. Detta är 
en av orsakerna till att e-postkan användas i kriminell verksamhet i 
form av bedrägerier samt digitala intrång, stölder och skadegörelse. 
E-post är i dag en betydande säkerhetsrisk för enskilda, företag och 
myndigheter. Kostnaden för skydd mot digitala attacker bärs av 
mottagarna. Utöver detta distribueras stora mängder oönskad re-
klam, så kallad spam, via e-post. 

Den kommersiella idén bakom brevlådeoperatörerna är just att 
kunna erbjuda ett spamfritt säkert alternativ att ta emot viktig post. 
Detta skapar värde inte bara för mottagaren utan även för avsända-
ren. Avsändaren kan sänka portokostnaden betydligt, men vinner 
också på att mottagaren kan lita på att avsändaren är seriös. Avsän-
daren kan inte vara anonym eller felaktigt angiven eftersom ett 
avtal måste upprättas med brevlådeoperatören. Till detta kommer 
att mottagaren själv bestämmer vad man vill ta emot i brevlådan. 
Tillsammans betyder det ett ökat förtroende för digital kommuni-
kation. Det finns stora värden att vinna på att skapa en gemensam 
infrastruktur för säker e-post. För att Mina meddelanden ska ut-
vecklas från att vara en myndighetsgemensam infrastruktur till att 
bli en nationell digital tjänst krävs att seriösa och ansvarstagande 
aktörer har samma åtkomst till FaR som myndigheterna har. Detta 
kan dock inte ske på samma sätt som SPAR. En väsentlig skillnad 
mellan fysisk post och e-post är de säkerhetsrisker som är förknip-
pade med det senare. Det kan, enligt utredningens mening, aldrig 
bli tal om att via Mina meddelanden skapa en kanal för oönskade 
meddelanden. Systemets konstruktion innebär att meddelanden 
sänds vidare endast om mottagaren har registrerat att man vill ta 
emot meddelande från avsändaren. 

I nuläget anser utredningen att åtgärder behöver vidtas innan 
Mina meddelanden kan öppnas upp för alla avsändare som lever 
upp till de allmänna villkoren. Utredningen avser att närmare analy-
sera förutsättningarna för detta i det fortsatta arbetet. 
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6.1.5 Myndighetspost, information eller spam 

Utredningen föreslår: 

– att Skatteverket tar fram riktlinjer angående vilken typ av 
meddelanden som myndigheter bör skicka genom Mina med-
delanden. 

Mina meddelanden startades för att det skulle finnas en digital  
infrastruktur för säker myndighetspost. En avsikt med tjänsten är 
att mottagarna ska kunna känna sig säkra på att de meddelanden 
som skickas är av karaktären myndighetspost och inte uppfattas 
som spam, dvs. stora mängder oönskade meddelanden. Det skulle 
skada förtroendet för Mina meddelanden. Det kräver att avsändarna 
tar ställning till vilka typer av meddelanden som bör skickas i infra-
strukturen. 

Myndighetspost i dag kan grovt delas i två delar; sådant som  
innebär tvingande konsekvenser för den enskilde, beslut eller lik-
nande och sådant som är ren information och inte behöver få sär-
skilda följder för den enskilde.  

För att öka användandet av Mina meddelanden har Skatteverket 
och de avsändande myndigheterna fokuserat på att så många flöden 
av meddelandetyper som möjligt ska gå via Mina meddelanden. Det 
kan i förlängningen leda till att avsändarna skickar mer information 
än vad mottagarna vill ha. Vad som uppfattas som onödig informa-
tion är subjektivt för varje mottagare och det är svårt att hitta en 
nivå som passar alla. Det behöver ändå övervägas från varje avsän-
dares sida vilken post som bör skickas via Mina meddelanden. 

Till viss del kan mottagaren reglera vilken post hen vill ta emot 
genom att inte godkänna de avsändare man inte önskar få post från. 
Det går dock inte i nuläget att differentiera vilken post man tar 
emot från en viss avsändare. Om man godkänner en avsändare får 
man all post som skickas därifrån. Det är i stället upp till avsändaren 
att avgöra vilken typ av meddelanden som ska skickas i infrastruk-
turen och i förlängningen hur Mina meddelanden bör användas. 

Skatteverket bör ta fram riktlinjer och rekommendationer för 
vilka meddelanden som är lämpliga eller olämpliga att skicka men 
det är varje avsändare som ansvarar för sina meddelanden. Utred-
ningen anser att det bör föras återkommande diskussioner mellan 
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avsändarna när det gäller vad som ska skickas. Här har alla avsän-
dare ett gemensamt intresse i att vara överens eftersom det kan 
skada förtroendet för och i förlängningen påverka användandet av 
Mina meddelanden om någon avsändare skickar meddelanden som 
uppfattas som oönskad. 

6.2 Personuppgiftsansvar 

I alla sammanhang där personuppgifter behandlas aktualiseras frågor 
om personuppgiftsansvar. När det gäller Mina meddelanden har det 
inte helt och hållet reglerats i förordningen om statliga myndigheters 
elektroniska informationsutbyte14 hur personuppgiftsansvaret sträck-
er sig mellan de inblandade aktörerna. I följande avsnitt beskriver 
utredningen de problemställningar som har att göra med begreppet 
personuppgiftsansvar och hur det kan appliceras på Mina meddelan-
den. Utredningen föreslår därefter nya regler för personuppgifts-
ansvaret i Mina meddelanden. 

6.2.1 Dataskyddsförordningen 

Den 25 maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen15 som tidi-
gare nämnts börja tillämpas i samtliga medlemsstater i EU. Att det 
är en EU-förordning innebär att reglerna kommer att gälla som lag 
direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Förordningen 
kommer att ersätta EU:s nuvarande dataskyddsdirektiv från 199516 
och därmed också nationella regler, såsom den nu gällande svenska 
personuppgiftslagen (PuL), som bygger på dataskyddsdirektivet. 
Förordningen innehåller regler om personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden. Ett av syftena med dataskyddsreformen 
har varit att göra det tydligare vilket ansvar och vilka skyldigheter 
de som behandlar personuppgifter har. 

                                                                                                                                                               
14 Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
15 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av så-
dana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för en-
skilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av så-
dana uppgifter. 
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Utredningen hänvisar huvudsakligen till dataskyddsförordningen 
men i texter som behandlar vad som tidigare har gällt och vad som 
gäller i skrivande stund hänvisas ibland till PuL. 

Dataskyddsförordningen innehåller, precis som dataskydds-
direktivet och PuL, regler som ska skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
Dataskyddsförordningen kommer, i likhet med PuL, att gälla för 
helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter – för 
verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda.17 Det 
finns dock ett antal undantag då dataskyddsförordningen inte gäl-
ler, till exempel vid behandling av personuppgifter som en fysisk 
person utför i en verksamhet av rent privat natur.18 

Även om det alltså blir en och samma lag om dataskydd i hela 
Europa så medger EU-förordningen vissa nationella särregler. Det 
finns till exempel utrymme för nationella regler för hur myndig-
heter får hantera personuppgifter. 

För enskilda personer innebär dataskyddsförordningen att rättig-
heterna kommer att stärkas. Bland annat ställer förordningen 
strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera 
om hur de hanterar enskildas personuppgifter. 

För bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in 
personuppgifter ställer dataskyddsförordningen nya krav. Skulle ett 
företag bli utsatt för dataintrång, eller på något annat sätt tappa 
kontroll över personuppgifter som företaget har ansvar för, måste 
bolaget informera både de personer som uppgifterna gäller och 
Datainspektionen, om incidenten är allvarlig. En incident är allvar-
lig om uppgifterna som läckt ut kan leda till att personer utsätts för 
diskriminering, id-stölder, bedrägeri eller finansiella förluster.19 
Dataskyddsförordningen lägger också stor vikt vid den person-
uppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs, 
vilket kan medföra krav på ökad dokumentation.20 
                                                                                                                                                               
17 Dataskyddsförordningen gäller inte för personuppgiftsbehandling inom den brottsbekäm-
pande sektorn. Där gäller i stället Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters be-
handling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
rådets rambeslut 2008/977/RIF. Direktivet inom den brottsbekämpande sektorn ska vara im-
plementerat i nationell rätt senast den 6 maj 2018. 
18 Dataskyddsförordningen Artikel 2.2c) och PuL 6 §. 
19 www.datainspektionen.se. 2016-12-28. 
20 www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-forberedelser-pua.pdf, Artikel 5.2 och 24.1. 
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6.2.2 Vad är personuppgifter? 

Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgift varje upplysning 
som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identi-
fierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan iden-
tifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifi-
katorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller sociala identitet.21 

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 
person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen, PuL, som 
personuppgifter.22 Foton och ljudupptagningar på individer som be-
handlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. 
Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som 
exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan 
kopplas till fysiska personer. 

6.2.3 Vem är personuppgiftsansvarig? 

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig 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.23 

Personuppgiftsansvarig är alltså den som ensam eller tillsam-
mans med andra bestämmer ändamål och medel för behandlingen 
av personuppgifter. Det är normalt den juridiska person (till exem-
pel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som be-
handlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka 
uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. 
Ett exempel på att även fysiska personer kan vara personuppgifts-
                                                                                                                                                               
21 Art. 4 p. 1 dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
22 Personuppgiftslagen (1998:204) kommer som tidigare nämnts att upphöra att gälla den 25 maj 
2018. 
23 Art. 4 p. 8 dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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ansvariga för behandlingar av personuppgifter är enskilda närings-
idkare. Företag som drivs på detta sätt är inte en juridisk person 
och näringsidkaren är därför personligt ansvarig för att person-
uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen. 

Det finns inte någon generell regel eller definition av vem eller 
vilka som har personuppgiftsansvaret. Det är de faktiska omstän-
digheterna i det enskilda fallet som avgör vem som är person-
uppgiftsansvarig. Avtal där ansvaret preciseras kan ge vägledning 
vid bedömningen. Om två eller flera gemensamt bestämmer över 
en viss behandling är de personuppgiftsansvariga tillsammans. Vem 
som är personuppgiftsansvarig kan också särskilt anges i lag eller 
förordning, till exempel i särskilda registerlagar. 

6.2.4 Betydelsen av personuppgiftsansvar 

Den personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen av person-
uppgifter är laglig enligt personuppgiftslagen och har till exempel 
ansvaret för informationssäkerheten och att de registrerade får den 
information de har rätt till. Personuppgiftsansvaret är straff- och 
skadeståndssanktionerat. 

6.2.5 Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för 
den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde 
finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. 

Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna en-
ligt givna instruktioner och riktlinjer från den personuppgifts-
ansvarige. Biträdet bestämmer således inte själv för vilka ändamål 
personuppgifterna ska behandlas. 

Även om en personuppgiftsansvarig väljer att anlita ett person-
uppgiftsbiträde är det alltid den personuppgiftsansvarige som har 
ansvaret gentemot de registrerade. Personuppgiftsansvaret kan inte 
överlåtas. De personer vars uppgifter behandlas har alltid rätt att 
vända sig till den personuppgiftsansvarige och framställa eventuella 
krav eller klagomål på felaktig behandling av personuppgifter. 
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6.2.6 Fråga om behandling av personnummer  

Enligt förordningen om statliga myndigheters elektroniska informa-
tionsutbyte får myndigheter under regeringen ansluta som avsän-
dare i Mina meddelanden. Sedan 2013 får även kommunala myndig-
heter ansluta sig till tjänsten.  

Myndigheter kan dock ha olika formella begränsningar i register-
lagstiftningar som påverkar möjligheten att behandla respektive 
lämna ut uppgifter i elektronisk form. För varje flöde eller tjänst 
som en avsändande myndighet vill ansluta till Mina meddelanden 
måste myndigheten därför göra en bedömning av om det finns stöd 
för att skicka myndighetsposten elektroniskt.24 Det behöver inte 
finnas specifikt stöd i registerförfattning men avvägningen bör ändå 
göras enl. PuL eller dataskyddsförordningen inför varje flöde. 

Rätt att behandla personnummer 

Utredningen har uppmärksammat att det för mindre myndigheter 
kan uppstå frågor i anslutningsprocessen till Mina meddelanden 
som gäller huruvida myndigheten har rätt att behandla person-
nummer och lagra dem. Mina meddelanden bygger på att avsända-
ren känner till mottagarens personnummer. Avsändaren får göra en 
slagning på personnumret i FaR för att se om mottagaren är anslu-
ten till Mina meddelanden. Om mottagaren är registrerad i FaR kan 
meddelandet förmedlas till rätt mottagares digitala brevlåda. Därför 
måste avsändaren ha tillgång till mottagarens personnummer och 
dessutom ha rätt att lagra det i sina register. 

Utredningen har även noterat att det finns myndigheter som 
inte har så mycket kontakt med privatpersoner och därför inte tidi-
gare har lagrat personnummer. Det finns också myndigheter som 
av olika anledningar valt att registrera andra personuppgifter än just 
personnummer. Eftersom registrering av personuppgifter föranleder 
ett ansvar och kan innebära risker för den personuppgiftsansvarige 
finns det myndigheter som har strävat efter att minimera dessa risker 
genom att registrera så få personuppgifter som möjligt. 

                                                                                                                                                               
24 Mina meddelanden 2014-06-27, Fördjupad juridisk utredning av dubbelriktad kommunikation, 
s. 26. 
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Vad gäller? 

Utredningen konstaterar att för de myndigheter som inte har egna 
registerförfattningar gäller personuppgiftslagen, PuL.25 Om en myn-
dighet inte har behov av att lagra personnummer så ska den inte heller 
göra det. Enligt PuL får uppgifter om personnummer utan samtycke 
från den enskilde behandlas bara när det är klart motiverat med hän-
syn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, 
eller något annat beaktansvärt skäl.26 

Om en myndighet ska ansluta som avsändare i Mina meddelan-
den kan det i sig utgöra ett sådant behov eller skäl som man behöver 
för att kunna lagra personnummer. Det är avgörande för att försän-
delserna ska nå rätt mottagare att avsändaren har rätt att behandla 
personnummer. Privatpersonen har dessutom, genom att ansluta sig 
som mottagare i Mina meddelanden, själv valt att personnumret ska 
kunna behandlas av anslutna myndigheter. 

Utredningens förslag om att privatpersoner ska ha rätt att få sin 
myndighetspost digitalt kommer i praktiken att leda till obligato-
risk anslutning för myndigheterna som avsändare. Det gör att be-
handlingen av personnummer blir ännu tydligare motiverad för de 
avsändande myndigheterna. 

Vad kommer att gälla? 

PuL kommer att upphöra att gälla när den nya dataskyddsförord-
ningen träder i kraft i maj 2018. Enligt vad utredningen erfar kom-
mer med största sannolikhet de nuvarande reglerna 22 § i PuL att 
gälla även efter att dataskyddsförordningen implementeras. Det 
kommer man att se till genom kompletterande nationell lagstift-
ning. Detta är man enligt uppgift överens om inom hela norden och 
även i den svenska dataskyddsutredningen.27 

                                                                                                                                                               
25 Personuppgiftslagen, PuL (1998:204). 
26 22 § PuL.  
27 Dir 2016:63. 
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6.2.7 Behov av klargörande 

Personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och privatperso-
ner behöver kunna känna sig trygga med behandlingen av person-
uppgifter inom ramen för Mina meddelanden. Det förekommer 
osäkerhet över vad som gäller i detta avseende. Det beror, enligt 
utredningens mening, på att regeringen har varit otydlig i sin styr-
ning och ställt krav på att Skatteverket ska tillhandahålla hela infra-
strukturen utan att från början bistå med vare sig regelverk, specifi-
cerad kravställning eller finansiering.  

I avsnittet nedan redovisas en rad synpunkter och invändningar 
från myndigheter som varit remissinstanser till utredningar som 
behandlat frågor om digitalisering och integritetsskydd. Dessa syn-
punkter visar, enligt utredningens mening, att det efterfrågas ökad 
tydlighet och det finns ett behov av klargörande i dessa svåra och 
viktiga frågor. 

6.2.8 Integritetskommitténs frågeställningar 

Integritetskommittén lyfter i sitt delbetänkande Hur står det till 
med den personliga integriteten? fram betydelsen av att fastställa per-
sonuppgiftsansvaret.28 Eftersom personuppgiftsansvaret innefattar 
ett ansvar att se till att personuppgifter hanteras bara om det är lag-
ligt är det viktigt att reda ut vem som i varje skede av en digital 
transaktion är personuppgiftsansvarig. Detta gäller både i kommu-
nikation mellan enskilda och myndigheter och mellan olika myndig-
heter. 

Personuppgiftsansvaret innebär ett ansvar att se till att det finns 
rättsligt stöd för behandlingen, och även ett ansvar för att informera 
enskilda om personuppgiftsbehandlingen. Personuppgiftsansvaret 
innebär vidare att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda per-
sonuppgifterna mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten 
tillgång till personuppgifterna och mot varje annat slag av otillåten 
behandling. 

                                                                                                                                                               
28 SOU 2016:42, Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integri-
tetskommittén, delbetänkande av Integritetskommittén. 
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Integritetskommittén pekade bl.a. på Mina meddelanden och 
www.verksamt.se29 som exempel på system som gör det svårt för 
den enskilde användaren eller mottagaren att förstå vem hen kom-
municerar med och var personuppgifterna till slut hamnar. I sådana 
system kan det bli otydligt vem som har personuppgiftsansvaret.30 

I remissvar till Integritetskommitténs delbetänkande har flera 
instanser instämt i och även vidareutvecklat synpunkterna. E-legiti-
mationsnämnden skriver:  

För att digitaliseringens potential inom såväl privat som offentlig sektor 
ska kunna utnyttjas fullt ut krävs det, som utredningen själv uppmärk-
sammat, att den personliga integriteten hanteras på ett sådant sätt att 
den enskilde känner tillit till och är villig att använda de tjänster som 
erbjuds.31 

Även Justitiekanslern instämmer i sitt remissvar:  

Justitiekanslern instämmer i kommitténs bedömning att digitaliseringen 
medför risker från ett integritetsperspektiv. Som kommittén påpekar  
innebär teknikutvecklingen samtidigt stora fördelar. Det är knappast 
möjligt, och inte heller önskvärt, att stoppa den tekniska utvecklingen 
och samhällets arbete måste därför rikta in sig på att hantera riskerna 
och att värna den personliga integriteten i det nya landskapet. I det 
sammanhanget kan det glädjande nog konstateras att integritetsfrågorna 
generellt sett är föremål för betydande uppmärksamhet och diskussion. 
Det finns ett stort engagemang i den allmänna debatten och såväl reger-
ingen som myndigheterna arbetar aktivt med frågorna. Detta återspeglas 
bl.a. i det stora antal offentliga utredningar som har genomförts på om-
rådet. När det gäller dataskydd pågår det vidare ett intensivt arbete på 
EU-nivå. På ett övergripande plan kan integritetsfrågorna därför inte  
sägas vara försummade, även om det givetvis krävs ett kontinuerligt  
arbete för att värna den personliga integriteten.32 

  

                                                                                                                                                               
29 www.verksamt.se är en webbplats där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket tillsam-
mans tillhandahåller e-tjänster och information till personer som vill starta företag. 
30 SOU 2016:41 s. 299 ff. 
31 E-legitimationsnämndens remissvar på delbetänkandet Hur står det till med den personliga integ-
riteten? (SOU 2016:41) – En kartläggning av Integritetskommittén, Dnr 1 31 320291-16/9512, s. 1. 
32 Justitiekanslerns remissyttrande på delbetänkandet Hur står det till med den personliga integ-
riteten? (SOU 2016:41), Dnr 4260-16-80, s. 1 f. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer:  

Kartläggningen belyser risker för den personliga integriteten som finns 
med de stora informationsmängder som samlas in och förvaltas av  
offentliga myndigheter i form av att det sker en ökad insamling, sprid-
ning och användning av information. Betänkandet pekar också på ris-
ken med att fler uppgifter än vad som behövs för att lösa den aktuella 
uppgiften samlas in vilka kan komma att användas för andra syften än 
vad de primärt samlades in för. 

MSB delar utredningens beskrivning och vill i sammanhanget peka på 
den ökade komplexiteten i it-infrastruktur där allt fler system sam-
man_kopplas. Det kan medföra ytterligare sårbarheter i form av bero-
enden och oklara ansvarsförhållanden som kan försvåra uppföljning 
och kontroll av att adekvata säkerhetsåtgärder har vidtagits.33 

6.2.9 Digitaliseringskommissionens förslag om  
digital post från myndigheter som förstahandsval 

Som nämnts tidigare föreslog Digitaliseringskommissionen i sitt be-
tänkande Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden 
att regeringen under en treårsperiod bör främja en utfasning av tradi-
tionell posthantering från de statliga myndigheterna och ge samtliga 
individer och företag tillgång till en digital postlåda för att hantera 
post från myndigheterna. Samtidigt framhöll kommissionen att vissa 
juridiska frågeställningar bör klargöras innan förslaget genomförs. 
Exempelvis nämndes frågor om hantering av personuppgifter.34 

Även här har remissinstanser utvecklat resonemangen vidare när 
det gäller hantering av personuppgifter. Datainspektionen skriver 
följande:  

Blir utredningens förslag verklighet rör det sig om en komplex hanter-
ing av potentiellt känslig information om många registrerade, precis 
som i dagens Mina meddelanden. Med hänsyn till det anser Data-
inspektionen att det i det kommande arbetet med förslaget måste ut-
redas, mot bakgrund av såväl dataskyddsförordningen som 2 kap. 6 § 
andra stycket regeringsformen, om förslaget kräver kompletterande 
nationell lagreglering.35 

                                                                                                                                                               
33 MSB:s remissvar på delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? 
SOU 2016:41, Dnr 2016-4132, s. 2. 
34 SOU 2015:91 s. 154 ff. 
35 Datainspektionens remissyttrande av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft 
– vägval för framtiden (SOU 2015:91), Dnr 376-2016, s. 6. 
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MSB utvecklar angående datasäkerhet och skydd av personuppgifter:  

När det gäller det aktuella förslaget beskriver kommissionen ett antal 
utmaningar, men MSB saknar i detta sammanhang ett systematiskt 
risk- och sårbarhetsperspektiv. I fråga om exempelvis redundans och 
övergången till en digital brevlåda behöver denna fråga utredas och 
förtydligas. Vad händer om individer och företag som har valt en digi-
tal brevlåda, på grund av en störning inte skulle ha åtkomst till inter-
net? Också ur ett totalförsvarsperspektiv är det viktigt att frågan kring 
redundans och hantering av myndigheters informationsspridning i 
störda miljöer och vid infrastrukturbrott utreds och förtydligas, efter-
som det kan påverka det civila försvaret.36 

Post- och telestyrelsen (PTS) instämmer:  

PTS anser att det i betänkandet är oklart vad som i sammanhanget menas 
med en ”säker” plattform och anser att det är viktigt att önskemål om  
digitalisering går hand i hand med ökad medvetenhet om de risker som 
digitaliseringen kan innebära, samt att de som ska använda de nya tjänster 
som utvecklas får tillförlitlig information om såväl fördelar som even-
tuella nackdelar. Risker som digitalisering kan medföra och som använ-
darna behöver uppmärksammas på är bl.a. risken för att avbrott medför 
att tjänsten inte är tillgänglig när den behövs och risken att integritets-
känslig information sprids till obehöriga.37 

6.2.10 Pågående utredningar med anledning av  
EU:s dataskyddsreform 

Även om dataskyddsförordningen ska gälla direkt som lag i Sverige 
finns, som nämnts tidigare, möjligheter för varje land att bestämma 
närmare regler för myndigheternas personuppgiftsbehandling. I vil-
ken mån de särskilda svenska regler som gäller i dag för olika myn-
digheter kan behållas eller behöver anpassas kommer att behöva 
utredas vidare innan förordningen börjar gälla. 

En särskild utredning, Dataskyddsutredningen, har fått i upp-
drag att se över vilka kompletterande bestämmelser som behövs på 
generell nivå till följd av dataskyddsförordningen. Dataskydds-
utredningen ska även överväga vilka kompletterande bestämmelser 
om t.ex. behandling av känsliga personuppgifter och personnum-

                                                                                                                                                               
36 MSB:s remissvar på delbetänkandet SOU 2015:91 Digitaliseringens transformerande kraft 
– vägval för framtiden, Dnr 2016-1179, s. 2. 
37 PTS Yttrande, synpunkter på delbetänkandet SOU2015:91, Digitaliseringens transformer-
ande kraft – vägval för framtiden, Dnr 16-1599, s. 10. 
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mer som bör införas i den svenska generella regleringen och under-
söka om det finns behov av generella bestämmelser för person-
uppgiftsbehandling utanför EU-rättens tillämpningsområde. Upp-
draget ska redovisas senast den 12 maj 2017.38 

Dataskyddsförordningen omfattar inte behandling av person-
uppgifter i myndigheters brottsförebyggande och brottsutredande 
verksamhet. Det som i stället ska gälla på det området är Europapar-
lamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndig-
heters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga på-
följder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av rådets rambeslut 2008/977/RIF. En särskild utredare har fått i 
uppdrag att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt.39 

Utöver dessa utredningar tillkommer utredningar som ska se över 
behov av specialreglering med hänsyn till EU:s dataskyddsreform, 
personuppgifter, integritet och dataskydd. Hittills har t.ex. tillsatts en 
utredning om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet40 
och en utredning om dataskydd vid Rättsmedicinalverket41 

6.2.11 Personuppgiftsansvaret i Mina meddelanden i dag 

Att klargöra personuppgiftsansvaret i Mina meddelanden är inte 
bara nödvändigt för att säkerställa vad som faktiskt gäller. Det är 
även efterlängtat av de inblandade aktörer som vill veta hur långt 
deras ansvar sträcker sig. 

Datainspektionens svar på Skatteverkets fråga 

Skatteverket skickade i januari 2014 en förfrågan till Datainspek-
tionen mot bakgrund av att projektet som drev Mina meddelanden 
ville få ett formellt svar från Datainspektionen med fokus främst på 
personuppgiftsansvaret inom infrastrukturen. Datainspektionen läm-
nade den 27 april 2015 svar och anförde bl.a. följande. 
                                                                                                                                                               
38 Dir. 2016:15. 
39 Dir. 2016:21. 
40 Dir. 2016:63. 
41 Dir. 2016:18. 
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Avgörande för personuppgiftsansvaret för de personuppgifter som finns 
i avsända meddelanden är vem som bestämmer ändamål och medel med 
de behandlingar av uppgifterna som utförs. 
Datainspektionens uppfattning är att avsändande myndighet är ensamt 
personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifterna i meddelandena – 
vilket innefattar ett personuppgiftsansvar gentemot de registrerade för 
säkerheten på uppgifterna – åtminstone till dess att meddelandena till-
gängliggjorts för mottagaren. Brevlådeoperatörernas behandling av per-
sonuppgifterna sker under den tiden för avsändande myndighets räkning. 
Brevlådeoperatören har i egenskap av personuppgiftsbiträde ett avtals-
rättsligt ansvar för säkerheten gentemot avsändande myndigheter, men 
brevlådeoperatören har inte ett personuppgiftsansvar enligt PuL gent-
emot de registrerade för uppgifterna i avsända meddelanden. Däremot är 
brevlådeoperatören personuppgiftsansvarig för behandlingen av de  
ytterligare personuppgifter som fordras för att meddelandena ska kunna 
tillgängliggöras i aktuell brevlåda och för behandlingen av kunduppgifter 
i sitt eget register. 
Efter det att meddelandet tillgängliggjorts kan även mottagaren i viss 
mån anses bestämma ändamål och medel med personuppgiftsbehandling-
arna som den utför. Det är dock – med beaktande av de handlingar som 
Datainspektionen haft tillgång till – svårt att bedöma när avsändande 
myndighets ansvar för personuppgifter i avsända meddelanden upphör. 
Datainspektionen vill framhålla att endast om avsändande myndigheter 
kan styra över behandlingen eller om det i realiteten är frivilligt för 
myndigheterna att ansluta sig till Mina meddelanden kan avsändande 
myndighet anses bestämma ändamål och medel med behandlingen av 
personuppgifterna i avsända meddelanden. Om det framöver inte finns 
någon frivillighet avseende anslutningen – antingen därför att det in-
förs författningskrav om anslutning eller för att kravet på en effektiv 
e-förvaltning blir så starkt att det i praktiken inte finns någon frivillig-
het – kan det bli nödvändigt att analysera personuppgiftsansvaret och 
författningsreglera det. 
Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för förmedlingsadressregistret 
(FaR) och för de behandlingar som utförs i registret. Det följer av att 
Skatteverket enligt 5 § förordningen (2003:770) om statliga myndig-
heters elektroniska informationsutbyte får föra ett register över dem 
som anslutit sig till infrastrukturen (Mina meddelanden) samt att de 
faktiska omständigheterna visar att Skatteverket för register och be-
stämmer ändamål och medel. 
Brevlådeoperatören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de  
ytterligare personuppgifter som fordras för att ett meddelande ska kunna 
tillgängliggöras i aktuell brevlåda. Brevlådeoperatören är också person-
uppgiftsansvarig för behandlingen av kunduppgifter i sitt eget register.42 

                                                                                                                                                               
42 Datainspektionens svar på Skatteverkets förfrågan om personuppgiftsansvar i Mina medde-
landen, Dnr 111-2014. 
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Vad är oklart? 

Det måste vara tydligt för alla inblandade parter – inte minst de 
registrerade mottagarna av digital myndighetspost – vem som an-
svarar för vad inom ramen för Mina meddelanden. Det rör sig om 
en komplex hantering av potentiellt känslig information om många 
registrerade. 

Skatteverket har, efter Datainspektionens svar i april 2015, sett 
över personuppgiftsansvaret i Mina meddelanden och skrivit om de 
allmänna villkoren för Mina meddelanden. Sedan den 11 november 
2015 har nya villkor gällt och Skatteverket har inte mottagit några 
klagomål eller synpunkter på att personuppgiftsansvaret i Mina med-
delanden är otydligt sedan dess. De allmänna villkoren har därefter 
skrivits om på nytt och de nu gällande villkoren är från februari 2017.43  

Enligt Datainspektionens svar på Skatteverkets fråga var avsän-
dande myndighet personuppgiftsansvarig för uppgifter i avsända 
meddelanden åtminstone till dess meddelandet nådde den enskildes 
brevlåda. Skatteverket var personuppgiftsansvarigt för uppgifterna i 
förmedlingsadressregistret och brevlådeoperatören var person-
uppgiftsansvarig för behandlingen av de ytterligare personuppgifter 
som fordras för att ett meddelande skulle kunna tillgängliggöras i 
aktuell brevlåda. När ett meddelande har nått mottagarens brevlåda 
var det, enligt Datainspektionen oklart, om och i så fall när avsän-
dande myndighets personuppgiftsansvar upphörde. Brevlådeopera-
törerna kunde, enligt de allmänna villkoren, erbjuda tilläggsfunk-
tioner och tjänster i anknytning till brevlådan. Det var, enligt Data-
inspektionen, otydligt vilka krav som ställdes på dessa funktioner 
och därför svårt att bedöma vilka behandlingar som kunde utföras 
när det gällde personuppgifter i avsända meddelanden. Det var 
också svårt att bedöma vem eller vilka som kunde anses ha bestämt 
ändamål och medel med behandlingarna och därmed svårt att av-
göra om och när avsändande myndighet inte längre hade något 
personuppgiftsansvar för uppgifter i avsända meddelanden. 

Skatteverket har efter Datainspektionens svar, som redan nämnts, 
gjort ändringar i de allmänna villkoren när det gäller personuppgifts-
ansvaret. Tidigare angavs brevlådeoperatören vara personuppgifts-

                                                                                                                                                               
43 Allmänna villkor för Mina meddelanden, version 1.3, gäller fr.o.m. 2017-02-21, 
http://www.minameddelanden.se/mm/373.html 2017-02-24. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
208 av 341



Mina meddelanden – bedömningar och förslag SOU 2017:23 

212 

ansvarig för behandlingar i samband med att mottagaren kunde ta 
emot och öppna meddelanden. Numera är avsändande myndighet 
personuppgiftsansvarig för behandlingar som brevlådeoperatören 
utför i samband med att mottagaren kan ta emot och öppna med-
delanden och brevlådeoperatören är personuppgiftsbiträde. De all-
männa villkoren, med tillhörande bilagor, är ett skriftligt avtal om 
personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den per-
sonuppgiftsansvariges räkning. Till följd av detta reglerar Skatte-
verket i villkoren att brevlådeoperatören inte får behandla person-
uppgifterna för andra ändamål än att tillgängliggöra försändelser för 
mottagaren. Om försändelsen inte kan tillgängliggöras ska brevlåde-
operatören radera meddelandet och personuppgifterna i detta. 

Vidare infördes ett strängare skadeståndsansvar för brevlåde-
operatörer som behandlar uppgifter i strid med de allmänna villko-
ren och ett krav på skriftligt godkännande från infrastrukturansvarig 
(Skatteverket) för att brevlådeoperatörer ska kunna anlita en under-
leverantör för behandling av personuppgifter. 

Brevlådeoperatören är däremot även i fortsättningen person-
uppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i sitt kundregister 
och för sådana personuppgifter som samlas in av brevlådeoperatören 
för andra angivna ändamål än att förmedla meddelanden inom Mina 
meddelanden.44 

I nuläget är alltså Skatteverket personuppgiftsansvarigt för be-
handling av personuppgifter i förmedlingsadressregistret. De avsän-
dande myndigheterna är personuppgiftsansvariga för de person-
uppgifter som finns i de försändelser som de skickar. Brevlådeopera-
törerna är personuppgiftsbiträden åt de avsändande myndigheterna. 

Utredningen har inte för avsikt att göra om ansvarsfördelningen. 
De ändringar som har gjorts och de åtgärder som Skatteverket har 
vidtagit är relevanta och klargörande med hänsyn till 5 § förordningen 
om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Skatte-
verket bedömer att de är i linje med det svar som Datainspektionen 
lämnat. Det finns emellertid trots det, enligt utredningens, mening 
fortfarande ett behov av att förtydliga helhetsbilden i en ny författ-
ning och även att utreda vissa delar ytterligare. 

                                                                                                                                                               
44 Allmänna villkor för Mina meddelanden, version 1.3. 
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6.2.12 Ny reglering av personuppgiftsansvaret  
i Mina meddelanden 

Utredningen föreslår: 

– att personuppgiftsansvaret i Mina meddelanden regleras i en 
ny förordning om en infrastruktur för säkra elektroniska för-
sändelser. 

Det finns flera anledningar att utöka författningsstödet för Mina 
meddelanden men ett tungt vägande skäl är att reglera person-
uppgiftsansvaret på ett tydligare sätt. 

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig en  
fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten 
eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansva-
rige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas 
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.45 

Ändamål och medel för personuppgiftsbehandlingen i Mina 
meddelanden bestäms av svensk nationell rätt. Med andra ord med-
ger definitionen i dataskyddsförordningen att den personuppgifts-
ansvarige, eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses, kan 
föreskrivas i svensk nationell rätt. 

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen46 är var och en 
gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den per-
sonliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär över-
vakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 
Skyddet, enligt denna bestämmelse, kan begränsas endast enligt 
den särskilda ordning som föreskrivs i 2 kap. 20–22 §§ regerings-
formen. 

Bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen inne-
bär att sådana åtgärder som föreslås ska prövas mot grundlagen och 
regleras i lag. Det är endast tillåtet med lagar som inskränker in-
tegritetsskyddet om det intresse som ska tillgodoses är så starkt 

                                                                                                                                                               
45 Art. 4 p. 8 dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
46 Regeringsformen (1974:152). 
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och integritetsskyddsintresset så förhållandevis svagt att inskränk-
ningen framstår som proportionerlig. Bestämmelsen innebär också 
att lagstiftaren tydligt måste redovisa vilka avvägningar som gjorts 
vid proportionalitetsbedömningen.47 

Frågan är om en anslutning som mottagare till Mina meddelan-
den innebär ett betydande intrång i den personliga integriteten och 
utan samtycke innebär övervakning eller kartläggning av den en-
skildes personliga förhållanden. 

Genom att ansluta till Mina meddelanden får den enskilde sin 
myndighetspost digitalt till en brevlåda som drivs antingen av en 
privat brevlådeoperatör eller av Skatteverket. Det är bara den avsän-
dande myndigheten, den mottagande personen eller företaget och 
den som fått läsrättighet eller hanteringsrättighet av brevlådeinne-
havaren, som har rätt att läsa posten. Den enskilde registreras med 
person- eller samordningsnummer och eventuella mottagningsregler 
(s.k. nixning) i FaR där avsändare kan kontrollera om mottagaren 
valt att få sin post digitalt eller inte.  

Utredningen anser inte att anslutningen som mottagare till Mina 
meddelanden innebär ett betydande intrång i den enskildes person-
liga integritet. Att lämna ut namn, personnummer och e-postadress 
till en myndighet måste anses stå i proportion till att kunna bli nådd 
av myndigheter på det sätt man själv vill. 

Möjligheter till övervakning eller kartläggning av den enskildes 
personliga förhållanden kommer bara att finnas om brevlådeopera-
törerna bryter mot de allmänna villkoren för Mina meddelanden. 
Enligt punkt 7.6.3. får brevlådeoperatören behandla meddelanden, 
inställningar och andra uppgifter i brevlådan endast som ett led i 
teknisk bearbetning eller teknisk lagring för brevlådeinnehavarens 
räkning för att uppfylla de åtaganden som brevlådeoperatören är 
skyldig att göra enligt de allmänna villkoren eller, det avtal som upp-
rättats mellan brevlådeoperatören och brevlådeinnehavaren. Brev-
lådeoperatören ska dessutom begränsa sina anställdas och uppdrags-
tagares behörighet att komma åt mottagarens meddelanden och 
uppgifter i brevlådan så att dessa inte kan behandlas annat än i en-
lighet med punkt 7.6.3.48 

                                                                                                                                                               
47 Datainspektionens Vägledning för integritetsanalys, september 2016, s. 32. 
48 Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.3 punkt 7.6.3. och 7.6.4. 
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Framför allt kommer anslutningen som mottagare till Mina med-
delanden, enligt utredningens förslag, att vara frivillig även fortsätt-
ningsvis. Att det blir en rättighet att få sin post digitalt innebär inte 
att någon enskild eller något företag kommer att anslutas som mot-
tagare till Mina meddelanden utan samtycke. 

Från myndigheternas perspektiv kan det anföras att deras anslut-
ning som avsändare inte längre är frivillig. Det saknar dock bety-
delse i sammanhanget personlig integritet. Däremot spelar det roll i 
frågor om personuppgiftsansvar.  

Sammanfattningsvis menar utredningen att en anslutning som 
mottagare till Mina meddelanden inte innebär ett betydande intrång 
i den personliga integriteten. Det innebär inte heller övervakning 
eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden utan att 
någon först har brutit mot gällande regler. Ingen kommer heller att 
anslutas utan samtycke. 

Följaktligen är det inte nödvändigt att reglera de föreslagna åt-
gärderna i lag utan det räcker, enligt utredningens bedömning, med 
en ny tydlig förordning. 

6.2.13 Förmedlingsadressregistret – FaR 

Utredningen föreslår: 

– att Skatteverket även fortsättningsvis får föra register över 
dem som anslutit sig till infrastrukturen, 

– att de uppgifter som får behandlas i registret är person-, sam-
ordnings- eller organisationsnummer och uppgifter om vilka 
avsändare mottagaren inte har godkänt (s.k. nixning), 

– att personuppgifterna i registret även fortsättningsvis får be-
handlas dels för att föra en aktuell förteckning över enskilda 
som begärt att få ta del av försändelser från anslutna avsän-
dare på elektronisk väg, dels för att expediera försändelser 
från anslutna avsändare på elektronisk väg, 

– att Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling 
av personuppgifter som utförs i registret och för den behand-
ling som behövs för att expediera försändelser från myndig-
heter på elektronisk väg. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
212 av 341



Mina meddelanden – bedömningar och förslag SOU 2017:23 

216 

Skatteverket ska även fortsättningsvis få föra register över dem som 
anslutit sig som mottagare till infrastrukturen. 

För att tydliggöra vilka uppgifter som får behandlas i registret 
föreslår utredningen en ny regel enligt vilken personsamordnings- 
eller organisationsnummer får behandlas i registret. Dessutom får 
uppgifter om vilka avsändare respektive mottagare inte har godkänt 
behandlas. Det är de uppgifter som behövs för att infrastrukturen 
ska fungera och försändelsen från avsändaren säkert ska nå rätt 
mottagare. 

Personuppgifterna i registret ska även fortsättningsvis få behand-
las dels för att föra en aktuell förteckning över enskilda och företag 
som begärt att få ta del av försändelser från anslutna avsändare på 
elektronisk väg, dels för att expediera försändelser från anslutna 
avsändare på elektronisk väg. Denna regel har samma betydelse som 
i förordningen om statliga myndigheters informationsutbyte och 
flyttas i princip bara över till den nya förordningen om en infra-
struktur för säkra elektroniska försändelser. 

Skatteverket ska vara personuppgiftsansvarigt för all behandling 
av personuppgifter som utförs i registret och för den behandling 
som behövs för att expediera försändelser från avsändande myndig-
heter på elektronisk väg. Detta gäller redan i praktiken men för 
tydlighetens skull bör det skrivas ut i en egen regel i förordnings-
texten.  

6.2.14 Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Utredningen föreslår: 

– att personuppgifter får behandlas i infrastrukturen för att de 
elektroniska försändelserna ska nå den mottagare som avses 
och kunna göras tillgängliga i mottagarens brevlåda. 

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen anger varför behand-
lingen behövs. För att få behandla personuppgifter krävs ett ända-
mål som väger tyngre än den integritetskränkning en behandling av 
personuppgifter kan innebära. När det gäller Mina meddelanden 
används personuppgifterna för att försändelserna ska nå rätt mot-
tagare och sedan kunna göras tillgängliga i mottagarens brevlåda.  
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Personuppgifter behandlas redan för detta ändamål inom Mina 
meddelanden. Ändamålet har sedan starten av Mina meddelanden 
bedömts väga tyngre än en eventuell integritetskränkning. 

Under förutsättning att alla parter uppfyller sina åtaganden, en-
ligt de allmänna villkoren, samt att säkerheten för uppgifterna är 
tillräcklig anser utredningen att Mina meddelanden inte kan med-
föra för stora integritetsrisker för den enskilde. Utredningen in-
stämmer därför i den rådande bedömningen men föreslår ändå att 
en ändamålsbestämmelse införs i den nya förordningen för att tyd-
liggöra ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. 

Utredningen utesluter inte att ändamålsbestämmelsen kan be-
höva utvidgas något för att svara mot behov som uppstår när syste-
met utvidgas, men har nu inget underlag för att förslå detta. 

6.2.15 Fördelning av personuppgiftsansvaret 

Utredningen föreslår: 

– att avsändaren av försändelsen är personuppgiftansvarig för 
de personuppgifter som behandlas i försändelsen till dess för-
sändelsen har gjorts tillgängligt för mottagaren i mottagarens 
brevlåda, 

– att brevlådeoperatören är personuppgiftsbiträde åt den avsän-
dande myndigheten när det gäller behandling av de person-
uppgifter som fordras för att en försändelse ska kunna göras 
tillgänglig i mottagarens brevlåda, 

– att det ska utredas vidare vad som händer med personuppgifts-
ansvaret när försändelser gjorts tillgängliga i fysiska personers 
brevlådor, 

– att om brevlådeinnehavaren är en juridisk person eller en fysisk 
person som behandlar personuppgifter i brevlådan som inte 
utgör ett led i verksamhet av rent privat natur, är brevlåde-
innehavaren personuppgiftsansvarig för behandling av person-
uppgifter i brevlådan och brevlådeoperatören är person-
uppgiftsbiträde. 
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Som tidigare nämnts har Skatteverket, i senare versioner av de all-
männa villkoren för Mina meddelanden, klargjort sitt nuvarande 
synsätt på personuppgiftsansvaret inom Mina meddelanden. Utred-
ningen har, mot bakgrund av de allmänna villkoren, lyft fram avgö-
rande delar och formulerat regler i förordningen om en infrastruktur 
för säkra elektroniska försändelser.49 

Avsändande myndighets ansvar 

Avsändaren av meddelandet ska vara personuppgiftansvarig för de 
personuppgifter som behandlas i meddelandet till dess meddelandet 
har gjorts tillgängligt för mottagaren i mottagarens brevlåda. Det är 
avsändaren som avgör vilka personuppgifter som finns med i med-
delandet, vem som ska få det och varför det skickas. Det är därför 
naturligt att avsändaren har personuppgiftsansvaret till dess med-
delandet har nått mottagarens brevlåda och gjorts tillgängligt för 
mottagaren. 

När ett meddelande nått brevlådeoperatören ska brevlådeopera-
tören omedelbart göra meddelandet tillgängligt i brevlådan samt 
sända en kvittens till den avsändande myndigheten eller, när så är 
tillämpligt, underrätta den avsändande myndigheten om att med-
delandet av något skäl inte kan göras tillgängligt.50 

Enligt utredningens bedömning upphör den avsändande myndig-
hetens personuppgiftsansvar när kvittensen eller underrättelsen har 
skickats. Då är det inte längre den avsändande myndigheten som har 
kontroll över mål och medel med personuppgiftsbehandlingen och 
myndighetens ansvar måste därmed upphöra. 

Brevlådeoperatörens ansvar 

Brevlådeoperatören är personuppgiftsbiträde till avsändande myn-
dighet vid behandlingar som brevlådeoperatören utför i samband 
med mottagning och tillgängliggörande av meddelanden. Det inne-
bär att det fortfarande är den avsändande myndigheten som är per-
sonuppgiftsansvarig för personuppgifterna i meddelandet ända tills 
                                                                                                                                                               
49 Allmänna villkor för Mina meddelanden, kap. 9 , version 1.3, gällande fr.o.m. 2017-02-21. 
50 Allmänna villkor för Mina meddelanden version 1.3, p. 7.5.3. 
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meddelandet har gjorts tillgängligt för mottagaren i mottagarens 
brevlåda. Brevlådeoperatören har inte något personuppgiftsansvar i 
förmedlingen av meddelanden från avsändande myndighet till en-
skild mottagare.  

Däremot har brevlådeoperatören personuppgiftsansvar för be-
handling av personuppgifter i sitt eget kundregister och för sådana 
personuppgifter som eventuellt samlas in för andra ändamål än att 
förmedla meddelanden inom Mina meddelanden. Brevlådeoperatö-
ren är också personuppgiftsansvarig för de behandlingar av person-
uppgifter som brevlådeoperatören utför i samband med att mot-
tagaren loggar in till sin brevlåda och andra behörighetskontroller. 
Detta personuppgiftsansvar ligger dock utanför infrastrukturen 
Mina meddelanden och utredningen föreslår därför ingen reglering 
av det i detta sammanhang. 

Brevlådeoperatören får inte behandla personuppgifterna för andra 
ändamål än att göra meddelanden tillgängliga för mottagaren. Om 
ett meddelande inte kan göras tillgängligt ska brevlådeoperatören 
radera meddelandet och personuppgifterna i detta. Dessa villkor 
finns numera med i de allmänna villkoren för Mina meddelanden. 
Det ligger ändå inom den avsändande myndighetens personuppgifts-
ansvar att se till att personuppgiftsbiträdena följer villkoren. Därför 
ska de inte regleras i författningstext utan ingår i de avsändande 
myndigheternas personuppgiftsansvar. Allt som ett personuppgifts-
biträde gör faller under den personuppgiftsansvariges ansvar. 

Brevlådeoperatörerna förbinder sig vid anslutningen till Mina med-
delanden att följa de allmänna villkoren och Skatteverket kontrollerar 
och kvalitetsgranskar de företag som vill ansluta som brevlådeopera-
törer. Det är ändå viktigt att de avsändande myndigheterna är med-
vetna om att de är ansvariga för brevlådeoperatörernas handlingar. 

Personuppgiftsbehandling i brevlådan 

I de fall mottagaren är en fysisk person omfattas inte behandlingarna 
av personuppgifter för privat bruk i brevlådan av dataskyddsförord-
ningen.51 Samtidigt innebär lagringen av försändelser i brevlådan att 
brevlådeoperatörerna faktiskt utför en behandling av personuppgifter. 

                                                                                                                                                               
51 Art. 2 p. 2 c, dataskyddsförordningen(EU) 2016/679. 
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Brevlådeoperatörerna är juridiska personer som omfattas av data-
skyddsförordningen och därmed kan ha personuppgiftsansvar. Det 
som talar emot att brevlådeoperatörerna är personuppgiftsansvariga, 
när det gäller personuppgiftsbehandling i brevlådan, är att de inte har 
någon kontroll över vilka personuppgifter som lagras där. De avsän-
dande myndigheterna har kontroll över vad som skickas men efter att 
försändelsen har gjorts tillgänglig för mottagaren i brevlådan har inte 
heller den avsändande myndigheten någon kontroll över vad som 
händer med personuppgifterna som lagras i brevlådan. Den aktör som 
kan kontrollera vad som händer med personuppgifterna i brevlådan – 
den fysiska mottagaren – kan inte göras personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen. 

Brevlådeoperatören ansvarar i och för sig för informationssäker-
heten, dvs. att personuppgifterna inte läcker ut. Hur detta informa-
tionssäkerhetsansvar förhåller sig till personuppgiftsansvaret enligt 
dataskyddsförordningen är däremot oklart. Ett alternativ är att 
tjänsten Mina meddelanden görs om så att det blir omöjligt att 
lagra försändelser i brevlådan. Den mottagare som vill spara medde-
landena elektroniskt får i så fall ladda ned dessa till en lokal enhet.  

Utredningen anser att detta är en gråzon som troligtvis inte har 
uppmärksammats av de anslutna mottagarna. Det behöver faststäl-
las vad som händer med personuppgiftsansvaret när försändelserna 
har gjorts tillgängliga i fysiska personers brevlåda. Det är viktigt 
både ur konsumentperspektiv och för övriga aktörer inom Mina 
meddelanden. Utredningen föreslår därför att detta i någon form 
ska utredas vidare. 

Däremot i de fall mottagaren är en juridisk person omfattas be-
handlingarna av personuppgifter i brevlådan av dataskyddsförord-
ningen. Den juridiska personen är personuppgiftsansvarig för dessa 
behandlingar och brevlådeoperatören är personuppgiftsbiträde. Det-
samma gäller för en fysisk person vars behandling av personuppgifter 
i brevlådan inte utgör ett led i verksamhet av rent privat natur. För 
att klargöra även detta personuppgiftsansvar föreslår utredningen en 
regel som förtydligar eventuellt personuppgiftsansvar i brevlådan. 
Mottagaren ansvarar, enligt de allmänna villkoren, i dessa fall för att 
personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat med brevlådeoperatören. 
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6.2.16 Föreskriftsrätt och ikraftträdande 

Utredningen föreslår: 

– att Skatteverket ska få meddela de ytterligare föreskrifter som 
behövs för verkställigheten av denna förordning. 

– att den nya förordningen om infrastruktur för säkra elektro-
niska försändelser ska träda i kraft den 1 juli 2018. 

Enligt utredningen bör Skatteverket ges rätt att meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för verkställigheten av den föreslagna förord-
ningen. Skatteverket har tidigare valt att reglera Mina meddelanden 
genom allmänna villkor i stället för genom föreskrifter. Utredningen 
avser inte att ändra det som gäller utan bara att ge Skatteverket samma 
möjligheter att välja hur infrastrukturen ska regleras som i dag. 

Förordningen bör träda i kraft den 1 januari 2018. Vid samma 
tidpunkt upphävs § 5 i förordningen (200:770) om statliga myndig-
heters elektroniska informationsutbyte. 

6.2.17 Regelförslaget i förhållande till dataskyddsförordningen 

Som tidigare nämnts kommer fr.o.m. den 25 maj 2018 den nya data-
skyddsförordningen att gälla i EU:s medlemsstater. Det innebär att 
dataskyddsförordningens regler utgör grunden för all behandling av 
personuppgifter. Bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i 
den föreslagna förordningen om infrastruktur för säkra elektroniska 
försändelser kompletterar endast dataskyddsförordningen. Det är 
inte fråga om att införliva delar av dataskyddsförordningen i natio-
nell rätt. Det är i skrivande stund ovisst om det kommer att finnas 
annan nationell kompletterande reglering som påverkar förslagen.52 
  

                                                                                                                                                               
52 Dataskyddsutredningen, Dir. 2016:15, ska den 12 maj 2017 föreslå de anpassningar och 
kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som dataskyddsförordningen ger 
anledning till. Det kan finnas anledning att beakta utredningens förslag mot bakgrund av 
Dataskyddsutredningens förslag när de offentliggörs. 
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Enligt de inledande skälen till dataskyddsförordningen bör be-
handlingen av personuppgifter utformas så att den tjänar männi-
skor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättig-
het; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot 
andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitets-
principen.53 Vidare beskrivs:54 

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya 
utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Omfattningen av 
insamling och delning av personuppgifter har ökat avsevärt. Tekniken 
gör det möjligt för både privata företag och offentliga myndigheter att 
i sitt arbete använda sig av personuppgifter i en helt ny omfattning. 
Allt fler fysiska personer gör sina personliga uppgifter allmänt tillgäng-
liga, världen över. Tekniken har omvandlat både ekonomin och det  
sociala livet, och bör ytterligare underlätta det fria flödet av person-
uppgifter inom unionen samt överföringar till tredjeländer och inter-
nationella organisationer, samtidigt som en hög skyddsnivå säkerställs 
för personuppgifter. 

I de inledande skälen till dataskyddsförordningen nämns även att det 
ibland kan vara förnuftigt och ekonomiskt att en konsekvensbedöm-
ning avseende dataskydd inriktar sig på ett vidare område än ett enda 
projekt. Det kan bli aktuellt när myndigheter eller organ avser att 
skapa en gemensam tillämpnings- eller behandlingsplattform eller 
när flera personuppgiftsansvariga planerar att införa en gemensam 
tillämpnings- eller behandlingsmiljö för en hel bransch eller ett helt 
segment eller för en allmänt utnyttjad horisontell verksamhet. Med-
lemsstaterna kan då anse det nödvändigt att genomföra en sådan 
bedömning före behandlingen i samband med antagandet av nationell 
rätt som ligger till grund för utförandet av myndighetens eller det 
offentliga organets uppgifter och reglerar den aktuella specifika be-
handlingsåtgärden eller serien av åtgärder.55 

Infrastrukturen Mina meddelanden är ett system som redan an-
vänds och har en laglig grund i nationell rätt.56 Skatteverket har vid 
införandet och därefter kontinuerligt sett över data- och integritets-
skyddsaspekter och beskrivit dem i de allmänna villkoren med bilagor. 

                                                                                                                                                               
53 Dataskyddsförordningen, skäl (4). 
54 Dataskyddsförordningen, skäl (6). 
55 Dataskyddsförordningen, skäl (92) och (93). 
56 5 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
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Enligt dataskyddsförordningens artikel 35.1 ska den person-
uppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den 
planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgif-
ter. Däremot beskrivs vidare i artikel 35.10 att om behandling enligt 
artikel 6.1 e57 har en rättslig grund i en medlemsstats nationella rätt, 
och en konsekvensbedömning avseende dataskydd redan har genom-
förts som en del av en allmän konsekvensbedömning i samband med 
antagandet av denna rättsliga grund, behöver ingen ny konsekvens-
bedömning genomföras. 

Utredningen beskriver tidigare i betänkandet behovet av samråd 
mellan myndigheter som i dag ansvarar för olika delar när det gäller 
dataskydd och integritetsskydd. Utredningen föreslår även att den 
myndigheten som får uppdraget att ansvara för digitaliseringen ska 
få ansvar för att leda sådant samråd. Det återstår för regeringen att 
överväga om det finns behov av att genomföra en sådan konse-
kvensbedömning som beskrivs i skälen till dataskyddsförordningen 
och vilket organ som i så fall ska få i uppdrag att utföra den. 

Utredningen måste vidare göra avvägningar i enlighet med vissa 
av dataskyddsförordningens artiklar. När det gäller den lagliga grun-
den för personuppgiftsbehandling anser utredningen att principerna 
i artikel 6 uppfylls genom den föreslagna regleringen. Dels har den 
registrerade lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter 
behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.1 a), dels kan 
behandlingen ses som nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndig-
hetsutövning (artikel 6.1 e). 

När det gäller samtycke anser utredningen att villkoren för sam-
tycke i artikel 7 uppfylls genom att den enskilde registreras efter att 
själv ha begärt det och den enskilde kan välja att lämna Mina med-
delanden och ska då avregistreras. 

När det gäller om behandlingen kan ses som nödvändig för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den person-
uppgiftsansvariges myndighetsutövning kan det diskuteras om an-
slutning som mottagare i Mina meddelanden är ett sådant allmänt 
intresse. Här har regeringen uttryckt en önskan om att anslutningen 
till Mina meddelanden ska öka, dels för att bidra till ökad kvalitet 

                                                                                                                                                               
57 Nedan följer en beskrivning av att den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen i 
Mina meddelanden kan anses utgöras av art. 6.1 e. 
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och service för medborgare och företag, dels av besparings-, miljö- 
och effektivitetsskäl. Sådana skäl kan ses som allmänt intresse. Om 
den enskilde har valt att få sin myndighetspost elektroniskt blir det 
dessutom nödvändigt för den personuppgiftsansvariga avsändande 
myndigheten att behandla personuppgifterna. 

När det gäller dataskyddsförordningens artikel 9 och behandling 
av särskilda kategorier av personuppgifter58 konstaterar utredning-
en att infrastrukturen Mina meddelanden behöver enbart person- 
eller samordningsnummer i förmedlingsadressregistret och för att 
kunna skicka försändelser till den mottagare som avses. 

De personuppgifter som de avsändande myndigheterna behandlar 
i sina försändelser ansvarar de avsändande myndigheterna för. De 
ansvarar till att börja med för att bedöma om något av undantagen i 
artikel 9.2 a–j är tillämpligt om de vill skicka sådana särskilda katego-
rier av personuppgifter. Därefter följer ansvar enligt respektive regis-
terförfattningar. De avsändande myndigheterna ansvarar också för 
att bedöma om det är lämpligt att skicka sådana särskilda kategorier 
av personuppgifter via Mina meddelanden. I denna bedömning bör 
vägas vikten av att försändelsen skickas elektroniskt mot den even-
tuella risk det innebär att skicka personuppgifterna elektroniskt. 

Enligt artikel 87 får medlemsstaterna bestämma på vilka särskilda 
villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat veder-
taget sätt för identifiering får behandlas. Ett nationellt identifikations-
nummer, eller ett annat vedertaget sätt för identifiering, ska i sådana fall 
endast användas med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för de 
registrerades rättigheter och friheter enligt dataskyddsförordningen. 

Utredningen konstaterar att bestämmelsen tillåter medlems-
staterna att själva reglera användandet av person- och samordnings-
nummer och anser att den föreslagna regleringen, när det gäller per-
son- och samordningsnummer, har iakttagit lämpliga skyddsåtgärder 
för de registrerades rättigheter och friheter enligt dataskyddsförord-
ningen. Det inbegriper förtydligande om hur och varför person- och 
samordningsnummer får registreras i förmedlingsadressregistret och 
en klarare ändamålsbestämmelse om varför person- och samord-
ningsnummer får användas i infrastrukturen. 
                                                                                                                                                               
58 Med särskilda kategorier av personuppgifter avses enligt art. 9.1 ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och be-
handling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk per-
son, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. 
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6.2.18 Min myndighetspost  
– Skatteverket som brevlådeoperatör 

Utredningen bedömer: 

– att Skatteverket måste beakta integritetsskyddslagstiftningen 
vid utformningen av Min myndighetspost och driften av tjäns-
ten och vidta åtgärder för att säkerställa en ansvarsfull person-
uppgiftsbehandling inom det som avses med ”eget utrymme”, 
nämligen mottagarens brevlåda i form av Min myndighetspost, 

– att försändelser i Min myndighetspost som Skatteverkets per-
sonal inte har åtkomst till kan omfattas av undantaget i 2 kap. 
10 § första stycket TF och ska därför inte anses som allmänna 
handlingar inkomna till Skatteverket. 
 

Utredningen föreslår: 

– att regeringen utreder och tar ställning till hur offentliga myn-
digheter ska behandla och förhålla sig till s.k. eget utrymme. 

Skatteverket får, som tillhandahållare av den digitala brevlådan Min 
myndighetspost, en särskild roll i detta sammanhang. I Min myn-
dighetspost är det staten, genom Skatteverket, som agerar brevlåde-
operatör och det gör att särskilda frågor uppkommer när det gäller 
Skatteverkets hanterande av uppgifter och handlingar till skillnad 
från hos de privata brevlådeoperatörerna. 

Eget utrymme 

Min myndighetspost är ett sådant eget utrymme som myndigheter 
tillhandahåller sina användare för att bereda handlingar som ska 
skickas till myndigheten eller lagra handlingar. I det egna utrymmet 
uppkommer gränsdragningsfrågor om vilka handlingar och uppgif-
ter som är myndighetens och vad som är den enskildes. 

Datainspektionen har i sitt svar till Skatteverket på förfrågan om 
personuppgiftsansvar gjort bedömningen att det är myndigheten som 
blir personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs av en 
mottagare i det egna utrymmet. Myndigheten bestämmer den yttre 
ramen för behandlingen, dvs. vad som är möjligt att göra och hur det 
kan gå till. Det betyder att det är myndigheten som ytterst bestäm-
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mer ändamål och medel med de behandlingar den enskilde kan välja 
att göra, och därmed har myndigheten ett personuppgiftsansvar för 
de behandlingar av personuppgifter som utförs i utrymmet.59 

Detta synsätt skiljer sig från E-delegationens ursprungliga uppfatt-
ning enligt vilken den myndighet som tillhandahåller eget utrymme 
endast är personuppgiftsansvarig för den drift- och säkerhetsrelaterade 
information som avser utrymmet och i övrigt för att de personuppgif-
ter som behandlas i utrymmet är omgärdade av adekvata säkerhets-
åtgärder. Däremot är tillhandahållaren av den digitala brevlådan eller 
utrymmet, enligt E-delegationen, inte personuppgiftsansvarig för den 
nyttoinformation som användaren själv för in i sitt utrymme och inte 
heller för sådana uppgifter som myndigheten har expedierat dit.60 

Ett tredje synsätt är att båda parter är personuppgiftsansvariga 
om de tillsammans bestämmer ändamål och medel med behand-
lingen. Ett sådant gemensamt ansvar skulle kunna övervägas avse-
ende egna utrymmen som disponeras av juridiska personer eller 
enskilda näringsidkare. Myndigheten och respektive användare kan 
då komma överens om fördelningen av de olika skyldigheter som 
följer med personuppgiftsansvaret. Denna fördelning måste redo-
visas öppet och tydligt.61 Det är dock inte möjligt när det egna ut-
rymmet disponeras av en privatperson som inte är enskild närings-
idkare. Dataskyddsförordningen ska inte tillämpas på behandling 
av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verk-
samhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller 
hennes hushåll.62 En privatperson kan således varken vara ensamt 
eller gemensamt personuppgiftsansvarig.63 

Utredningen konstaterar att det råder olika uppfattningar om 
hur eget utrymme hos myndigheter ska betraktas. Det är en större 
fråga än bara det som gäller Min myndighetspost och Mina med-
delanden. Många offentliga myndigheter erbjuder någon form av 
eget utrymme till användarna. Här finns behov för regeringen att se 
över frågan ur ett samlat perspektiv och bestämma hur svenska 
myndigheter ska förhålla sig till eget utrymme.  
                                                                                                                                                               
59 Datainspektionens svar på Skatteverkets förfrågan om personuppgiftsansvar i Mina medde-
landen, Dnr 111-2014, s. 12. 
60 E-delegationens Juridiska vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen, ver-
sion 2.0. 
61 Art. 26 dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
62 Art. 2 p. 2 c) dataskyddsförordningen(EU) 2016/679. 
63 eSams Eget utrymme hos myndighet – en vägledning, april 2016, s. 32 f. 
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Även om det i dag är oklart var de yttre gränserna för myndig-
hetens personuppgiftsansvar avseende eget utrymme går, står det, 
enligt utredningen, klart att den tillhandahållande myndigheten – 
Skatteverket – måste beakta integritetsskyddslagstiftningen vid ut-
formningen och driften av tjänsten och vidta åtgärder för att upp-
fylla den. Myndighetens ansvar ska dock utövas på ett systematiskt 
och övergripande plan och får inte inkräkta på utrymmets karaktär 
som användarens ”eget”. 

I eSams64 vägledning Eget utrymme hos myndighet beskrivs en 
rad åtgärder som den tillhandahållande myndigheten kan vidta utan 
att myndigheten själv behöver ta del av innehållet i någon använda-
res utrymme. Myndigheten kan, enligt eSam, därmed säkerställa en 
ansvarsfull personuppgiftsbehandling utan att utrymmets karaktär 
som ”eget” påverkas.65 

Allmänna handlingar 

Begreppet allmän handling definieras i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförord-
ningen, TF. Med handling förstås enligt paragrafen en framställning 
i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller 
på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Enligt para-
grafen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och 
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

I 2 kap. 10 § första stycket TF anges att en handling som för-
varas hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller 
teknisk lagring för annans räkning inte anses som allmän handling 
hos den myndigheten. 

Frågan i detta sammanhang är om försändelser inkomna till brev-
lådor i Min myndighetspost kan anses vara inkomna till Skatte-
verket och därmed utgöra allmänna handlingar eller om de ska om-
fattas av undantaget i 2 kap. 10 § första stycket TF. 

                                                                                                                                                               
64 eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige. Programmet bildades 
efter E-delegationen 2015, som var ett regeringsuppdrag under åren 2009–2015. De myndig-
heter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätta sitt goda samarbete även efter 
att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför startades eSamverkansprogrammet för att på fri-
villig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. I dag ingår 21 medlemsorganisationer. 
Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSam. 
65 eSams Eget utrymme hos myndighet – en vägledning, april 2016, s. 34 f. 
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Datainspektionen betonar i sitt svar till Skatteverket på förfrå-
gan om personuppgiftsansvar att rättsläget är oklart när det gäller 
vad som kan anses vara allmänna handlingar inom ramen för Min 
myndighetspost. Eftersom det är fråga om undantag från en grund-
lag ska bestämmelserna tillämpas restriktivt.66 

E-delegationen har i delbetänkandet Så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt: Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och 
service, gjort bedömningen att handlingar som finns i ett s.k. elek-
troniskt förvar eller eget utrymme som myndigheten tillhandahål-
ler kan omfattas av 2 kap. 10 § första stycket TF. En förutsättning 
är dock att myndigheten som tillhandahåller utrymmet inte använ-
der uppgifterna i handlingarna för sin egen verksamhet utan har 
åtkomst till uppgifterna endast för att t.ex. rätta tekniska fel eller 
tillgodose informationssäkerheten.67 

E-delegationens bedömning har även fastställts av Kammarrätten 
i Stockholm i ett mål som gällde rätt att ta del av allmän handling. 
Klaganden begärde ut handlingar ur Arbetsförmedlingens CV-data-
bas. CV-databasen består av konton för arbetssökande och arbets-
givare. Arbetssökande kan lagra CV och annan information i ett eget 
utrymme (”Min profil”) hos Arbetsförmedlingen och arbetsgivare 
kan söka bland profilerna, läsa dem och skicka förfrågningar. Arbets-
förmedlingen har rätt att ta bort olämplig information. Databasen är 
inte något verksamhetssystem hos Arbetsförmedlingen och myndig-
hetens handläggare saknar åtkomst till systemet. Den som registrerar 
sig i databasen blir inte per automatik inskriven hos Arbetsförmed-
lingen. Kammarrätten bedömde därför att handlingarna i databasen 
får anses förvarade hos Arbetsförmedlingen endast som led i teknisk 
bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (åt den enskilde) 
och avslog överklagandet.68 

Domen gällde visserligen inte Min myndighetspost men det går 
ändå att dra slutsatsen att handlingar i system som är konstruerade 
främst för den enskildes räkning dit myndighetens handläggare inte 
har åtkomst kan omfattas av undantaget i 2 kap. 10 § första stycket 
TF. 

                                                                                                                                                               
66 Datainspektionens svar på Skatteverkets förfrågan om personuppgiftsansvar i Mina med-
delanden, Dnr 111-2014, s. 14. 
67 SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – bättre juridiska förutsätt-
ningar för samverkan och service, s. 27–30 och 39–54. 
68 KRNS dom den 26 oktober 2015, målnr. 7369-15. Domen har vunnit laga kraft. 
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6.3 Ersättning till de elektroniska brevlådeoperatörerna 

Utredningen bedömer: Mottagare av elektronisk myndighets-
post ska även fortsättningsvis ha möjlighet att, bland flera olika 
leverantörer av elektroniska brevlådor, välja den leverantör som 
denne uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Denna val-
frihet bör lämpligast regleras i ett valfrihetssystem.  
 
Utredningen föreslår: En ny lag ska ge Skatteverket, eller den 
myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att tillhanda-
hålla valfrihetssystem. Skatteverket får besluta att tillhandahålla 
valfrihetssystem för tjänster avseende elektroniska brevlådor 
som upphandlas inom myndighetens verksamhet (uppdrag) en-
ligt förordningen om infrastruktur för säkra elektroniska försän-
delser. 

 
Enligt utredningens direktiv medför avsaknaden av såväl ersätt-
ningsmodell som de tidigare begränsningarna i mottagarkretsen och 
konkurrenssituationen en risk att de privata aktörernas medverkan, 
och därmed den innovation de bidrar med, hämmas. Utredningen 
ska därför lämna förslag, inklusive eventuella författningsförslag, på 
en ersättningsmodell, t.ex. i form av valfrihetssystem, för de brev-
lådeoperatörer som tillhandahåller brevlådor inom ramen för Mina 
meddelanden.  

Det är Skatteverket som, enligt förordningen om statliga myndig-
heters elektroniska informationsutbyte,69 meddelar de föreskrifter 
(allmänna villkor) som behövs för inrättande och drift av infrastruk-
turen Mina meddelanden.70 Skatteverket har, som infrastruktur-
ansvarig, ett övergripande ansvar för Mina meddelanden vilket bl.a. 
innebär att ställa krav på anslutna parter samt att följa upp att ställda 
krav efterlevs. Parterna i Mina meddelanden är, enligt de allmänna 
villkoren, självständiga rättssubjekt. Ingen av parterna får företräda 
en annan part utan den sistnämnda partens skriftliga medgivande. 
Varje part svarar själv för sina åtaganden enligt de allmänna villkoren 
om inte annat uttryckligen anges.  

                                                                                                                                                               
69 5 §, förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
70 Bilaga A, Allmänna villkor för Mina meddelanden, version 1.3. 
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Den brevlådeoperatör som ansökt om att ansluta till infrastruk-
turen Mina meddelanden, och som Skatteverket enligt de villkor som 
verket beslutat, har bedömt vara lämplig, ingår ett avtal med Skatte-
verket. Genom avtalet har brevlådeoperatören åtagit sig att följa vill-
koren för Mina meddelanden. Avtalet mellan Skatteverket och brev-
lådeoperatören gäller tillsvidare. En brevlådeoperatör har rätt att, 
med 30 dagars uppsägningstid, när som helst säga upp anslutnings-
avtalet med Skatteverket. 

Genom avtalet ger brevlådeoperatören den infrastrukturansva-
rige, dvs. Skatteverket, fullmakt att för brevlådeoperatörens räkning 
ingå avtal med befintliga och tillkommande avsändande myndig-
heter och kommuner.  

Skatteverket tecknar anslutningsavtal med avsändande myndighet 
som begärt att bli ansluten till Mina meddelanden. Genom att teckna 
anslutningsavtal med Skatteverket ger avsändande myndighet Skatte-
verket motsvarande fullmakt att för avsändarens räkning ingå avtal 
med befintliga eller kommande brevlådeoperatörer. Avsändande 
myndigheter får inte under avtalstiden återkalla eller inskränka full-
makten. En avsändande myndighet har rätt att, med 30 dagars upp-
sägningstid, när som helst säga upp avtalet med Skatteverket.  

I Mina meddelanden är det mottagaren som själv väljer till vil-
ken brevlåda som avsändaren ska skicka myndighetsposten. Genom 
inställningar i den elektroniska brevlådan styr mottagaren själv från 
vilka myndigheter hen vill ta emot elektronisk post. Om motta-
garen tackar nej till digitala utskick från en viss myndighet kommer 
posten som tidigare på papper. Mottagaren kan när som helst avre-
gistrera sig från den elektroniska myndighetsposten och ta emot 
posten på papper i stället. Mottagaren kan även när som helst byta 
från en elektronisk brevlåderoperatör till en annan. 

Valfrihetssystem 

I Sverige finns i dag fem olika lagar som reglerar valfrihetssystem.  
Valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem,71 LOV, är ett alter-
nativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling72, LOU. 

                                                                                                                                                               
71 Lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 
72 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 
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LOV gäller endast för vissa tjänster hos kommuner och landsting och 
är tillämplig när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa val-
frihetssystem när det gäller vissa tjänster inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänster. 

Bestämmelserna i lagen om valfrihetssystem ska emellertid ock-
så tillämpas i fråga om utförandet av vissa andra tjänster bl.a. hos 
Arbetsförmedlingen och E-legitimationsnämnden. Enligt lagen om 
valfrihet hos Arbetsförmedlingen73 får Arbetsförmedlingen besluta 
att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster inom myndighetens 
arbetsmarknadspolitiska verksamhet. När valfrihetssystem enligt 
denna lag används ska LOV tillämpas. Enligt lagen om läkarvårds-
ersättning74 och lagen om ersättning för fysioterapi75 ska landstinget, 
vid ingående av samverkansavtal och vårdavtal enligt lagarna, som 
huvudregel tillämpa LOU eller LOV. 

Genom lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elek-
tronisk identifiering76 har också införts ett valfrihetssystem för så-
dana tjänster. Denna lag hänvisar dock inte till LOV utan föreskriver 
en fristående reglering för dessa tjänster, men valfrihetssystemet i 
lagen har många likheter med vad som gäller enligt LOV. 

I propositionen med förslaget till lagen om valfrihetssystem i fråga 
om tjänster för elektronisk identifiering anförde regeringen att en  

skillnad i förhållande till valfrihetssystem enligt LOV är att det finns 
fler aktörer i de valfrihetssystem som nu regleras. E-legitimations-
nämnden kommer att fungera som mellanhand mellan myndigheterna 
och leverantörerna. Det är E-legitimationsnämnden som i praktiken 
kommer att anskaffa eID-tjänsterna i de deltagande myndigheternas 
namn, efter överenskommelse med var och en av dem. Formellt sett är 
det alltså respektive myndighet som ansvarar för anskaffningen inklu-
sive avtalstecknande, på samma sätt som i andra typer av valfrihets-
system. Även om E-legitimationsnämnden har en stor stödjande och 
samordnande funktion i förhållande till de deltagande myndigheterna 
finns det således inte någon avgörande skillnad i sak mot vad som gäl-
ler valfrihetssystem enligt LOV. Inte heller det förhållandet att eID-
tjänsterna, till skillnad mot vad som gäller i valfrihetssystem enligt 
LOV, utförs åt såväl de enskilda användarna som åt de deltagande 
myndigheterna kan anses ha betydelse.77 

                                                                                                                                                               
73 Lagen ((2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen.  
74 Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning.  
75 Lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. 
76 Lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. 
77 Prop. 2012/13:123. 
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Regeringen bereder ett förslag till en ny LOV  

I november 2016 lämnade Välfärdsutredningen förslag till en ny lag 
om valfrihetssystem.78 Mot bakgrund av vad som anges i skälen till de 
nya upphandlingsdirektiven och utvecklingen i rättspraxis gör Väl-
färdsutredningen bedömningen att valfrihetssystem, EU-rättsligt, är 
en form av auktorisationssystem. Detta innebär att valfrihetssystem 
inte behöver anpassas till det upphandlingsrättliga regelverket.  

I förslaget till den nya lagen om valfrihetssystem införs bland 
annat ytterligare grunder för när en sökande får uteslutas. Vidare 
föreslås att förvaltningslagen79 ska tillämpas vid handläggningen av 
ärenden enligt den nya lagen om valfrihetssystem, vilket inte är fal-
let enligt nuvarande LOV. Några större förändringar av systemets 
uppbyggnad föreslås inte. 

Valfrihetssystem ger mottagaren möjlighet att välja leverantör 

Grundprincipen i valfrihetssystem enligt LOV är att den enskilde 
brukaren eller mottagaren väljer vilken, av den upphandlande myn-
digheten godkänd och kontrakterad, leverantör som ska utföra 
tjänsten. Den upphandlande myndigheten har som huvudman för 
verksamheten ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls brukaren 
eller mottagaren i enlighet med gällande lag. 

Den upphandlande myndighet som vill tillämpa lagen måste 
annonsera löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. 
Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i valfrihetssyste-
met och som uppfyller de fastställda kraven ska godkännas av den 
upphandlande myndigheten och när godkännande lämnats ska av-
tal tecknas med leverantören. Det innebär att den upphandlande 
myndigheten tecknar avtal med nya leverantörer löpande.  

Vid avtal enligt LOV är det den upphandlande myndigheten som 
beslutar om grunderna för den ekonomiska ersättningen, och som 
huvudsakligen betalar ut ersättningen för tjänsterna. Det är också den 
upphandlande myndigheten som bestämmer villkoren för utförandet 
av tjänsten. Grunderna för den ekonomiska ersättningen ska framgå 
av förfrågningsunderlaget, och den upphandlande myndigheten får 
                                                                                                                                                               
78 SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, betänkande av Välfärdsutredningen. 
79 SFS 1986:223. 
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ställa särskilda villkor för hur kontraktet ska fullgöras. I valfrihets-
system har inte leverantörerna rätt till någon garanterad ersättning.  

Den stora skillnaden mellan ett valfrihetssystem och traditionell 
offentlig upphandling är att det i ett valfrihetssystem inte finns  
någon konkurrenssituation mellan leverantörerna vid tidpunkten för 
tilldelningsbeslutet och att samtliga leverantörer som har godkänts 
kan teckna avtal med den upphandlande myndigheten. Konkurrens-
situationen mellan leverantörerna uppstår i stället efter det att avtal 
har tecknats och pågår sedan löpande under hela avtalsperioden. 
Valfrihetssystemet medför att det uppstår en kvalitetskonkurrens i 
brukarledet. Den enskilde brukaren ges möjlighet att välja den ut-
förare som tillhandahåller den bästa kvaliteten. 

Utredningen bedömer att mottagaren – för att ta emot elektro-
nisk myndighetspost även fortsättningsvis ska ha möjlighet att, 
bland flera olika leverantörer av elektroniska brevlådor, själv välja 
den leverantör som denne uppfattar tillhandahåller den bästa kvali-
teten. Därmed minskar risken för att brukaren måste ha fler än en 
brevlåda för viktigt elektronisk post. Det är också viktigt att det 
kontinuerligt går att ingå avtal som brevlådeoperatör för att upp-
muntra fler aktörer på marknaden. Eftersom en sådan valfrihet inte 
går att åstadkomma inom ramen för den befintliga upphandlings-
lagstiftningen anser utredningen att upphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU,80 inte är ett alternativ i fråga om elek-
troniska brevlådeoperatörer i Mina meddelanden. Denna valfrihet 
bör lämpligast regleras i ett valfrihetssystem för tjänster avseende 
elektroniska brevlådor och regleras i en lag. I utformningen av för-
slaget till den nya lagen har utredningen utgått från de principiella 
och rättsliga utgångspunkterna för utformning och tillämpning av 
valfrihetssystem som utförligt framgår av förarbetena till flera av de 
befintliga ”LOV”-författningarna.81  

Utredningen har därutöver beaktat utredningen och resone-
mangen om valfrihetssystem och förslaget till ny lag om valfrihet i 
Välfärdsutredningens delbetänkande.82  

Utredningen instämmer dock i Riksarkivets uppfattning, såsom 
den redovisas i förarbetena till lagen om valfrihet hos Arbetsför-
                                                                                                                                                               
80 Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 
81 Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61, EGTL340/2002 s1, Prop. 2009/10:146, 
bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267, Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212.  
82 SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, betänkande av Välfärdsutredningen. 
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medlingen, att det vore en fördel om all upphandling av tjänster 
med valfrihetssystem reglerades i en och samma lag. En lag med ett 
tillämpningsområde som även kunde omfatta de tjänster som här 
avses. Utredningen bedömer att, ingen av de befintliga lagarna om 
valfrihetssystem enkelt kan utvidgas till att även omfatta ett valfri-
hetssystem för tjänster avseende elektroniska brevlådor som upp-
handlas inom Skatteverkets uppdrag att tillhandahålla Mina med-
delanden. Utredningens bedömning är att de avtalsrelationer som 
regleras i lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektro-
nisk identifiering inte är direkt jämförbara med Skatteverkets av-
talsrelation med dels brevlådeoperatörer, dels med de avsändande 
myndigheterna. Utredningen föreslår därför en ny lag om valfri-
hetssystem för tjänster avseende elektroniska brevlådor.  

Utredningen föreslår därmed att en ny lag ska ge Skatteverket,  
eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att till-
handahålla valfrihetssystem. Enligt förslaget får Skatteverket besluta 
att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster avseende elektroniska 
brevlådor, som upphandlas inom myndighetens verksamhet enligt för-
ordningen om en infrastruktur för säkra elektroniska försändelser. 
Utredningen föreslår att statens elektroniska brevlåda, Min myndig-
hetspost inom Mina meddelanden, ska omfattas av valfrihetssystemet.  

Utredningens förslag till författning har lagen om valfrihet hos 
Arbetsförmedlingen83 som modell för utformningen.  

Enligt den lagen får Arbetsförmedlingen besluta att tillhandahålla 
valfrihetssystem för tjänster inom myndighetens arbetsmarknads-
politiska verksamhet När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfri-
hetssystem enligt lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen ska 
myndigheten, enligt samma lag, tillämpa lagen om valfrihetssystem.84  

Denna formulering översatt till utredningens förslag till lag in-
nebär att när Skatteverket tillhandahåller valfrihetssystem för tjäns-
ter avseende elektroniska brevlådor som upphandlas inom myndig-
hetens verksamhet enligt förordningen om infrastruktur för säkra 
elektroniska försändelser ska myndigheten tillämpa de villkor som 
regleras i lagen om valfrihetssystem förutom det som sägs i 2 kap. 
3 § första meningen samt 6 och 7 §§.  

                                                                                                                                                               
83 SFS 2010:536. 
84 SFS 2008:962. 
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Ersättningen 

Utredningen bedömer:  

– att i valfrihetssystem måste samtliga aktörer förhålla sig till det 
pris som har erbjudits för utförandet av tjänsterna. Grunderna 
för ersättningen för tjänster, avseende elektroniska brevlådor 
som Skatteverket upphandlar inom myndighetens verksamhet 
enligt förordningen om infrastruktur för säkra elektroniska 
försändelser, ska framgå av förfrågningsunderlaget.  

 
Utredningen föreslår: 

– att den ersättning som erbjuds brevlådeoperatörerna ska be-
stämmas av regeringen, uppgå till samma belopp för alla be-
rörda brevlådeoperatörer, vara rörlig och utgå från volymer 
elektronisk myndighetspost. Brevlådeoperatörerna fakturerar 
respektive avsändare.  

Ersättningsmodellen ska kompensera för operatörernas verksamhet 
att göra myndighetspost tillgänglig för mottagaren. Modellen ska 
samtidigt bidra till att förenkla för mottagarna av myndighetsposten 
samt sänka utgifterna för det offentligas myndighetspost. En över-
gång till elektronisk myndighetspost medför att myndigheterna får 
lägre utgifter för porto och det måste vara utgångspunkten när er-
sättningen till brevlådeoperatörerna bestäms.  

Ett pris för en tjänst eller vara kan många gånger bestämmas en-
hetligt till ett fast pris. Denna prissättning lämpar sig för enhetligt 
bestämda prestationer. Brevlådeoperatörernas tjänster är i grunden 
enhetliga men kan variera i volym. Det finns dock kostnader i delar 
i av operatörernas verksamhet som är fasta, åtminstone språngvis. 

Brevlådeoperatörernas tjänster varierar i omfattning. En rörlig er-
sättning är därför ett huvudalternativ och ersättningen bör så långt 
möjligt variera med de kostnader som följer med tjänsterna.  

Ett antagande är att kostnaderna för de enskilda tjänsterna mins-
kar efter hand som volymen ökar och att de tjänster som operatö-
rerna själva använder sig av blir mindre kostsamma i takt med ökade 
volymer. 

Ersättningen kan bestå av en ersättning grundad på antalet för-
medlade försändelser och lämnas med nedsättningar grundade på 
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större försändelsevolymer. Det vill säga att om man väljer denna 
form bör ersättningen kunna minska per försändelse i takt med 
ökad volym förmedlade försändelser.  

En brevlådeoperatör har dock inte enbart rörliga kostnader. Även 
i fortsatt löpande drift finns kostnader som inte beror av antalet för-
sändelser utan av att avsändarna anpassar och uppdaterar sina rutiner, 
system och program. Därtill kommer support till avsändare och 
mottagare. Mot denna bakgrund skulle man kunna överväga att an-
vända grundersättningar. Det kan röra sig om engångsersättningar 
för nyanslutningar och om årliga grundersättningar för driften. 

Ytterligare ett alternativ är att lämna en årlig ersättning för varje 
person och företag som anslutit sig som mottagare till en operatör 
av digital myndighetspost. En sådan ersättning skulle kunna lämnas 
månadsvis och flyttas mellan operatörerna om mottagarna byter 
operatörer. 

Ett alternativ eller komplement till ekonomisk ersättning är att 
staten ger operatörerna gratis eller subventionerad tillgång till tjäns-
ter i anslutning till brevlådetjänsten. En sådan ersättning kan vara att 
ge en allmän tillgång till infrastrukturen i Mina Meddelanden. 

Enligt utredningens bedömning ska ersättningen till brevlåde-
operatörerna vara rörlig och utgå från volymen försändelser från 
avsändare till mottagare. Ersättningen ska kunna variera över tid, 
efterhand som volymerna ökar. Ersättningen, som ska vara samma 
för alla berörda brevlådeoperatörer, ska beslutas av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer. Så länge Skatteverket 
har uppgiften att godkänna och sluta avtal med brevlådeoperatörer, 
inklusive Min myndighetspost, bör dock inte Skatteverket få detta 
uppdrag.  

Förslaget innebär vidare att respektive brevlådeoperatör, ska fak-
turera respektive avsändare (som skickat försändelser till mottagare 
i brevlådan). Skälet till att brevlådeoperatörerna ska fakturera avsän-
darna, dvs. statliga och kommunala myndigheter, direkt är att de 
olika avsändarna ska behandlas lika. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
233 av 341



SOU 2017:23 Mina meddelanden – bedömningar och förslag 

237 

6.4 Privata utförare av offentligfinansierad verksamhet 

Mina meddelanden regleras i dag i 5 § förordningen om statliga myn-
digheters elektroniska informationsutbyte.85 Enligt 1 § gäller förord-
ningen för myndigheter under regeringen. Sedan 2013 får även kom-
munala myndigheter ansluta sig som avsändare i Mina meddelanden. 

Stora delar av kommunal verksamhet utförs i privat regi. Det 
finns privata utförare av offentligfinansierad verksamhet även i stats-
förvaltningen men de är jämförelsevis få. Privata utförare har dock, 
med dagens reglering, inte möjlighet att ansluta som avsändare till 
Mina meddelanden. 

Utredaren ska enligt utredningens direktiv ta fram förslag, inklu-
sive eventuella författningsförslag, på hur privata utförare av offent-
ligfinansierad verksamhet ska kunna ansluta sig som avsändare inom 
Mina meddelanden. 

6.4.1 Vilka är privata utförare av  
offentligfinansierad verksamhet? 

För att kunna föreslå en lösning för hur privata utförare av offentlig-
finansierad verksamhet ska kunna ansluta sig som avsändare till Mina 
meddelanden behöver begreppen klargöras. Det gäller både begrep-
pet privata utförare och begreppet offentligfinansierad verksamhet. 
Det ska alltså vara fråga om offentlig verksamhet som helt eller del-
vis är skattefinansierad och där utförandet sköts av någon annan än 
den myndighet som svarar för finansieringen av verksamheten. 

Det finns olika exempel på vad som avses med begreppen pri-
vata utförare och offentligfinansierad verksamhet. Ett förhållande-
vis nytt exempel är Välfärdsutredningens kommittédirektiv Ett nytt 
regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster 
från den 5 mars 2015.86 

De nya reglerna ska omfatta verksamhet inom skolväsendet och äldre-
omsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). Vidare ska hem för vård och boende 
(HVB) och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat 
regi omfattas, även sådan verksamhet som en kommun eller ett lands-

                                                                                                                                                               
85 5 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
86 Kommittédirektiv (2015:22) s. 1. 
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ting genom avtal har lämnat över till en enskild aktör att utföra, liksom 
all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. Vad gäller personlig assi-
stans som bedrivs i privat regi inkluderas sådan assistans som bedrivs 
med stöd av assistansersättning. 

I direktivet är utgångspunkten välfärdstjänster och den verksamhet 
som räknas upp rör huvudsakligen vård, skola och omsorg. Utöver 
dessa områden tillkommer exempelvis skötsel av vägar, renhållning, 
städning, färdtjänst, skolskjutsar och mycket annan myndighets-
specifik verksamhet. 

Privata utförare av kommunal verksamhet 

Vad som är privata utförare av kommunal verksamhet regleras i 
kommunallagen, KL.87 Enligt KL avses med privat utförare en juri-
disk person eller en enskild individ som har hand om vården av en 
kommunal angelägenhet.88 Med en privat utförare avses inte ett hel- 
eller delägt kommunalt bolag och inte heller en stiftelse eller före-
ning som är bildad för en kommunal angelägenhet. 

Kommuner och landsting får, efter beslut av fullmäktige, lämna 
över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person 
eller en enskild individ förutsatt att det inte i lag eller förordning 
anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, eller 
om den innefattar myndighetsutövning.89 

Begreppet privat utförare har även definierats av Utredningen 
om en kommunallag för framtiden i delbetänkandet Privata utförare 
– kontroll och insyn. 90 

Utredningen använder begreppet privata utförare för att beteckna så-
dana aktörer som inte är hel- eller delägda kommunala bolag eller sådana 
stiftelser eller föreningar som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL. Det kan 
vara fråga om ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, 
en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ som har ett avtal 
med kommunen eller landstinget. Verksamheten är normalt upphandlad 
enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, lagen 
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

                                                                                                                                                               
87 Kommunallagen (1991:900). 
88 3 kap. 18 c §, kommunallagen (1991:900). 
89 3 kap. 16 §, kommunallagen (1991:900). 
90 SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, s. 55 f. 
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och posttjänster, LUF, eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 
LOV. Också idéburna och kooperativa organisationer kan vara privata 
utförare. Även privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som har 
samverkansavtal med landstinget omfattas av begreppet, dock inte så-
dana yrkesutövare som p.g.a. olika övergångsbestämmelser har rätt till 
ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning respektive 
lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Det bör noteras att 
begreppet privata utförare är ett snävare begrepp än t.ex. enskild verk-
samhet i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eftersom detta kan syfta på 
t.ex. kommunala företag eller t.o.m. en annan kommun. Privat utförare 
enligt utredningens definition är inte heller den enskilde som driver en 
fristående skola. 

En definition av privat utförare finns även i förarbetena till änd-
ringen i KL som innebar att begreppet kommunala entreprenader 
ersattes med begreppet privata utförare.91 

En privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt ägande som 
har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 16 § 
KL. En privat utförare kan vara en enskild individ men kan också vara 
ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell för-
ening eller en stiftelse. Regeringen vill i sammanhanget betona att även 
idéburna organisationer och kooperativa föreningar alltså kan vara pri-
vata utförare. 

/---/ 

En privat utförare i KL:s mening har slutit ett avtal med kommun eller 
landsting enligt 3 kap. 16 § KL avseende vården av en kommunal ange-
lägenhet. Därför är t.ex. en enskild som driver en fristående skola inte 
en privat utförare. En enskild som driver en fristående skola får sitt 
godkännande av Skolinspektionen och sluter inte något avtal enligt 
3 kap. 16 § KL med den kommun där skolan är belägen. Däremot är en 
tillståndspliktig verksamhet enligt 7 kap 1 § SoL, t.ex. ett hem för vård 
och boende (HVB), en privat utförare i den mån utföraren bedriver 
verksamhet som överlämnats i enlighet med 3 kap. 16 § KL. 

Välfärdsutredningen är den utredning som nyligen använt de aktu-
ella begreppen i sitt delbetänkande Ordning och reda i välfärden.92 
Välfärdsutredningen använder i sina lagförslag beteckningen privata 
utförare som de definieras i KL. Därefter använder utredningen 
båda uttrycken privata aktörer och privata utförare men gör ingen 
betydelseskillnad, detsamma gäller privat regi och enskild regi. Så 
här står det i betänkandet; 
                                                                                                                                                               
91 Prop. 2013/14:118, s. 42. 
92 SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden. 
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I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av privata aktörer som utförare av 
tjänster inom välfärdsektorerna. […]Utredningen har i avsnittet om-
växlande använt beteckningarna privat regi och enskild regi för att avse 
driftsformer som är organisatoriskt fristående från den offentliga sek-
torn, exempelvis i form av aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar. 
Det görs dock ingen betydelseskillnad mellan begreppen.93 

I en publikation utgiven av Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
finns också definitioner av begrepp som är centrala i detta samman-
hang.94 

Privata utförare 

I begreppet privata utförare ingår föreningar och stiftelser (ideella 
och ekonomiska föreningar samt stiftelser och Svenska kyrkan), pri-
vata företag (aktiebolag, handelsbolag eller enskilda företag, andra 
kommuners kommunala företag) och enskilda personer (personliga 
assistenter, kontaktpersoner och familjehemsplaceringar). 

Offentliga utförare 

I begreppet offentliga utförare ingår kommunens egna kommunala 
företag, andra kommuner, kommunalförbund, landsting och stat. 

Det varierar mellan olika kommuner och landsting i vilken om-
fattning man använder sig av privata utförare. Utredningen har bl.a. 
tagit del av underlag från Haninge kommun. Haninge, som ligger 
strax söder om Stockholm, har 85 000 invånare och närhet till både 
storstad och landsbygd. Kommunen anlitar mer än 1 000 privata ut-
förare för att genomföra kärnverksamhet inom den offentligfinansie-
rade verksamheten. Inom socialförvaltningen, dvs. vård och omsorg 
(exklusive äldreomsorg) rör det sig om drygt 270 privata utförare.95 

                                                                                                                                                               
93 SOU 2016:78 s. 125. 
94 Köp av verksamhet 2014 Kommuner, landsting och regioner 2006–2014, från november 
2015, s. 70. 
95 Utöver de privata utförare som ingick i underlaget tillkommer privata utförare som utför 
offentligfinansierad verksamhet som enskild näringsverksamhet. 
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Privata utförare av statlig verksamhet 

När det gäller privata utförare av statlig verksamhet saknas en sådan 
enhetlig definition som finns för privata utförare av kommunal 
verksamhet. Det är inte heller lika vanligt förekommande att statliga 
myndigheter använder sig av privata utförare för att uträtta upp-
gifter som ingår i deras kärnverksamhet som det är att kommuner 
och landsting gör det. 

I regeringsformen, RF, finns bestämmelser om den statliga för-
valtningen och vilka villkor som gäller för att lägga en uppgift utan-
för den offentliga sektorn. 

Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, 
stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska 
delar eller till enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutöv-
ning, skall det ske med stöd av lag.96 

Förvaltningsuppgifter får alltså läggas på andra huvudmän, såväl 
juridiska som enskilda personer. Vad som är förvaltningsuppgift 
definieras inte i RF. En tolkning är att förvaltningsuppgifter helt 
enkelt är uppgifter som lagts på den statliga förvaltningen. RF läm-
nar utrymme för riksdagen och regeringen att, från fall till fall eller 
från område till område, genom lag definiera förvaltningsuppgifter, 
bestämma verksamheternas art och omfattning och utforma styr-
ningen och styrmedlen.97 

När det gäller uppgifter som innebär myndighetsutövning är 
möjligheterna att överlämna sådana uppgifter till privata utförare 
mer begränsade. Så länge inte explicit lagstöd finns för överlämnade 
av myndighetsutövningen är regelverket och tillämpningen restrik-
tiv. Detta gäller för såväl kommunal som statlig verksamhet. 

Utredningen har försökt kartlägga vilka privata aktörer det rör 
sig om och vilka statliga myndigheter som anlitar privata utförare. 
Kartläggningen är inte fullständig men nedan följer exempel på 
några av de privata utförare som anlitas av statliga myndigheter. 

Arbetsförmedlingen använder sig av privata utförare som håller i 
arbetsmarknadsutbildningar. Det är en stor verksamhet där tusentals 
beslut som rör enskilda fattas varje månad med omfattande post-

                                                                                                                                                               
96 11 kap. 6 § regeringsformen (1974:152). 
97 Ekonomistyrningsverkets rapport 2016:15 Effektivare statlig verksamhet med privat med-
verkan? – om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi, s. 13. 
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hantering och telefonkontakt som följd. Arbetsförmedlingen har 
tidigare använt sig av privata jobbcoacher. Numera finns inte jobb-
coacher kvar men Arbetsförmedlingen administrerar fortfarande en 
del liknande åtgärder med privata utförare. 

Migrationsverkets anläggningsboenden drivs ofta i privat regi. 
Dessa privata utförare kan ha intresse av att skicka digital post till 
de boende. I nuläget saknar dock asylsökande möjlighet att få e-
legitimation i Sverige och de kan därmed inte ansluta som mottagare 
i Mina meddelanden ännu. 

Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar mot privata utförare som 
är anordnare av utbildningar inom yrkeshögskolan, konst och kul-
tur samt tolkutbildning. Vissa är stora utbildningsanordnare, andra 
är enmansföretag. 

Transportstyrelsen anlitar bl.a. en privat utförare för att sköta vissa 
uppgifter som gäller trängelskatt och infrastrukturavgifter. Företaget 
är en aviseringspartner som fungerar som Transportstyrelsens för-
längda arm för att söka upp adresser i olika länder och även avisera 
och ta in betalning. Transportstyrelsen använder sig även av parker-
ingsbolag när det gäller parkeringsanmärkningar samt privata ut-
förare som sköter tillsyn av verksamhet med vissa flygfordon. 

Offentligfinansierad verksamhet 

Inte heller begreppet offentligfinansierad verksamhet har någon en-
tydig klar definition som kan användas i alla sammanhang. 

I direktiven till Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för 
privatanställda i verksamhet som är helt eller delvis offentligt finan-
sierade finns en definition för hur begreppet används i det samman-
hanget:98 

Med offentlig finansiering avses ett direkt stöd eller betalning för att 
driva verksamheten. Stöd som inte har detta syfte avses inte, t.ex. det 
allmännas köp av tjänster på marknadsmässiga villkor eller stöd för att 
ordna en praktikplats. 

                                                                                                                                                               
98 Dir. 2016:4, Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller del-
vis offentligt finansierade, s. 8. 
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Även i Välfärdsutredningens direktiv avgränsas offentligt finansie-
rad verksamhet, eller offentligt finansierad välfärdsverksamhet som 
utredningen mest använder.  

Utredningen ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda 
välfärdstjänster kan utformas […]. De nya reglerna ska omfatta verk-
samhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan hälso- och 
sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vidare 
ska hem för vård och boende (HVB) och all verksamhet inom social-
tjänsten som bedrivs i privat regi omfattas, även sådan verksamhet som 
en kommun eller ett landsting genom avtal har lämnat över till en en-
skild aktör att utföra, liksom all verksamhet som är kopplad till insat-
ser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade. Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas 
sådan assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning.99 

Någon tydlig begreppsdefinition anges inte av offentligt finansierad 
verksamhet utöver att den avgränsning som finns i direktiven av 
vilken verksamhet (med offentlig finansering) som utredningen ska 
skapa regelverk för. Välfärdsutredningen har därefter i sitt del-
betänkande Ordning och reda i välfärden beskrivit offentlig finansier-
ing som ett särdrag som präglar välfärdsmarknaden: 100 

Välfärdens marknader kännetecknas av att de som åtnjuter tjänsterna 
inte är de som direkt finansierar dem. I stället finansieras tjänsterna av 
det offentliga genom skattesystemet. Eftersom välfärdstjänster i Sverige 
och flertalet andra länder i västvärlden betraktas som grundläggande 
rättigheter ska alla oavsett betalningsförmåga beredas tillgång till sådana 
välfärdstjänster efter behov. Den offentliga finansieringen innebär att 
efterfrågan på de marknader för välfärdstjänster som skapats inte be-
stäms av konsumenternas eller brukarnas betalningsförmåga eller betal-
ningsvilja utan av offentliga budgetbeslut. Det innebär också att tjäns-
ternas ”pris”, dvs. ersättningen till utförarna fastställs av den offentliga 
aktören. 

Begreppet offentligfinansierad verksamhet angränsar här till frågan 
om vad som ingår i det offentliga åtagandet. När det gäller det  
offentliga åtagandet kan kort nämnas några skäl som brukar anges för 
offentligt åtagande; effektivare samhällsekonomi, fördelningsmotiv, 
stabiliseringspolitik samt ansvarstagande för det medborgarna inte 

                                                                                                                                                               
99 Dir. 2015:22, Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster, 
s. 1. 
100 SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, s. 310. 
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själva har kunskap och information nog att sköta själva, dvs. en rad 
olika mål och motiv som alla kan diskuteras.101 

Förvaltningskommittén menade i betänkandet Styra och ställa – 
förslag till en effektivare statsförvaltning att frågan om vad som bör 
vara statliga myndighetsuppgifter bör besvaras utifrån en pragma-
tisk ansats. 

Utifrån en given politisk ambition vid en viss tidpunkt bör en bedöm-
ning göras av de enskilda samhällsområdenas art och förutsättningar, 
innan det statliga åtagandet i form av myndighetsuppgifter närmare 
preciseras.102 

Det statliga åtagandet är vidare, enligt Förvaltningskommittén, en-
dast en del av det sammanlagda offentliga åtagandet. 

Bedömningar av hur uppgifter bör fördelas måste göras från fall till fall 
och med iakttagande av de särskilda förutsättningar som råder vid be-
dömningstillfället. Såväl demokrati-, rättsäkerhets- som effektivitets-
argument måste beaktas. En generell princip är att en uppgift inte bör 
ligga på en högre beslutsnivå än nödvändigt i förhållande till dem som 
direkt berörs. 103 

Utredningen konstaterar här att om en verksamhet finansieras av 
det offentliga bör den vara en del av det som vid en given tidpunkt 
har bedömts ska ingå i det offentliga åtagandet. 

6.4.2 Regler för privata utförare inom vård och omsorg 

Flertalet av de uppgifter som kommuner och landsting ansvarar för 
inom vård- och omsorgsområdet regleras i speciallagstiftning. I flera 
av dessa lagar, t.ex. socialtjänstlagen104, SoL, hälso- och sjukvårds-
lagen105, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade106, LSS, har lagstiftaren förtydligat vilka regler som gäller 
för att kommuner och landsting ska få lämna över utförandet av viss 
verksamhet till privata utförare. 

                                                                                                                                                               
101 Den effektiva staten, Statskontorets antologi, 2012. 
102 SOU 2008:118, Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning. 
103 SOU 2008:118, s. 31. 
104 Socialtjänstlagen (2001:453). 
105 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
106 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
241 av 341



SOU 2017:23 Mina meddelanden – bedömningar och förslag 

245 

Sedan 2010 är det obligatoriskt för landstingen att erbjuda vård-
valssystem i primärvården.107 Det innebär att landstingen har en 
skyldighet att organisera primärvården så att alla som omfattas av 
deras ansvar för hälso- och sjukvård ska kunna välja utförare av 
hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast 
läkarkontakt. Landstingen ska utforma vårdvalssystemet så att alla 
utförare behandlas lika, men de har rätt att själva utforma sina regel-
verk och de närmare villkoren för godkända leverantörer. 

Inom övriga delar av vård- och omsorgsområdet innebär den 
kommunala självstyrelsen att kommuner och landsting har en rela-
tivt stor frihet att själva organisera sin verksamhet. Som ett led i 
rätten att organisera verksamheten kan, som redan nämnts, kom-
muner och landsting välja att antingen bedriva verksamhet i egen 
regi eller anlita privata utförare för viss verksamhet.108  

Även om en kommun eller ett landsting efter upphandling har 
lämnat över en viss uppgift åt en privat utförare har kommunen 
eller landstinget kvar huvudmannaskapet och det övergripande 
ansvaret för verksamheten. Kommunen eller landstinget har bl.a. en 
skyldighet att se till att den anlitade privata utföraren följer de be-
stämmelser som gäller för verksamheten. 

6.4.3 Regler för enskilda huvudmän  
och privata utförare inom skolväsendet 

Det finns en viktig och grundläggande skillnad mellan skolverk-
samhet för barn och unga och andra områden som kommuner och 
landsting ansvarar för. För att en enskild fysisk eller juridisk person 
ska få bedriva utbildning inom skolväsendet krävs att personen har 
godkänts som huvudman för utbildningen. Det är Statens skol-
inspektion (Skolinspektionen) som beslutar om godkännande av 
enskilda huvudmän för verksamhet som avser förskoleklass, grund-
skola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, eller fritids-
hem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola. När det gäller förskolor och andra fritidshem är 
                                                                                                                                                               
107 5 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
108 Av 12 kap. 4 § regeringsformen framgår att förvaltningsuppgifter kan lämnas över till juri-
diska personer och enskilda individer. Att kommuner och landsting har möjlighet att lämna 
över förvaltningsuppgifter till privata utförare framgår också av 3 kap. 16 § kommunallagen 
(1991:900). 
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det i stället den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska 
besluta om godkännande. 

Ett godkännande som enskild huvudman medför en rätt till bi-
drag från elevens hemkommun. Den enskilde har som huvudman 
fullt ansvar för verksamheten. Skolinspektionen har det huvudsak-
liga ansvaret för tillsyn av utbildning inom skolväsendet. Det gäller 
oavsett om utbildningen bedrivs av en enskild eller offentlig huvud-
man. De fristående förskolor och fritidshem som har godkänts av 
en kommun omfattas dock av kommunens tillsynsansvar. 

En kommun har således inte något ansvar för den utbildning som 
bedrivs vid fristående skolor. Kommunen har inte heller möjlighet att 
bestämma över etableringen av fristående skolor inom kommunen. 
Berörda kommuner ska dock ges tillfälle att yttra sig över en ansökan 
om att godkännas som huvudman för en utbildning. Huvudmän som 
har ansökt om godkännande efter den 1 oktober 2014 ska även sam-
råda med den berörda kommunen innan utbildningen startar. Om 
verksamheten vid en fristående skola eller förskola läggs ned, är det 
kommunens ansvar att erbjuda barn och elever i den nedlagda verk-
samheten motsvarande verksamhet. 

I skolväsendet ingår även skolformer som riktar sig till vuxna: 
kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna 
(särvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi), för vilka kom-
munerna som huvudregel är huvudmän. För dessa skolformer finns 
ingen godkännandeprövning på det sätt som finns för skolväsendet i 
övrigt. I stället kan kommunen uppdra åt enskilda att anordna vuxen-
utbildning på samma sätt som inom vård- och omsorgsområdet. 
Även delar av huvudmannaskapet, t.ex. utfärdandet av betyg, kan 
överlåtas till en enskild utbildningsanordnare. Detta förutsätter bl.a. 
att anordnaren har beviljats s.k. betygsrätt av Skolinspektionen. 
Kommunen har dock alltid kvar huvuddelen av huvudmannaskapet 
och det övergripande ansvaret för verksamheten. 

Utöver regleringen av verksamheter inom skolväsendet inne-
håller skollagen109 även bestämmelser om vissa särskilda utbildnings-
former och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för 
utbildning inom skolväsendet. För sådan verksamhet, som alltså 
inte ingår i skolväsendet, gäller gemensamma bestämmelser i skol-

                                                                                                                                                               
109 Skollagen (2010:800). 
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lagen endast om det anges särskilt. I skollagen110 finns bestämmelser 
om de särskilda utbildningsformerna: internationella skolor, utbild-
ning vid särskilda ungdomshem, utbildning för intagna i kriminal-
vårdsanstalt, utbildning vid folkhögskola som motsvarar utbildning 
i svenska för invandrare, utbildning för barn och elever som vårdas 
på sjukhus eller annan motsvarande institution samt utbildning i 
hemmet eller på annan lämplig plats. För närvarande är det endast 
enskilda som, efter godkännande av Skolinspektionen, är huvudmän 
för internationella skolor. 

När det gäller annan pedagogisk verksamhet finns i skollagen111 
bestämmelser om pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för för-
skola eller fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och 
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (s.k. nattis). 
Den kommun där en enskild bedriver pedagogisk omsorg ska efter 
ansökan, och om kraven uppfylls, besluta att den enskilde har rätt till 
bidrag. Om en enskild, som har godkänts som huvudman för fritids-
hem, i stället erbjuder öppen fritidsverksamhet till elever, ska bidrag 
under vissa förutsättningar lämnas av hemkommunen. En kommun 
får även, om vissa krav är uppfyllda, lämna bidrag till öppen förskola, 
öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fri-
tidshem inte erbjuds. 

6.4.4 Privata utförare av offentligfinansierad verksamhet  
och regler om offentlig upphandling 

När kommuner eller landsting beslutar att anlita en privat utförare 
för att mot ersättning tillhandahålla en viss verksamhet måste de 
som huvudregel upphandla tjänsten. Bestämmelser om upphand-
ling finns i lagen om offentlig upphandling112, LOU, och lagen om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och post-
tjänster113, LUF.114 

                                                                                                                                                               
110 24 kap. skollagen (2010:800). 
111 25 kap. skollagen (2010:800). 
112 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.  
113 Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och post-
tjänster. 
114 Dessa lagar bygger i huvudsak på rådets direktiv om offentlig upphandling (2004/18/EG) re-
spektive rådets direktiv om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och post-
tjänster (2004/17/EG). 
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Utöver reglerna om upphandling i LOU och LUF finns bestäm-
melser om valfrihetssystem i lagen om valfrihetssystem115, LOV. 
Denna lag reglerar vad som gäller för de kommuner och landsting 
som vill konkurrensutsätta kommunala och landstingskommunala 
verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd-, vård- 
och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. LOV är således 
ett alternativ till upphandling enligt LOU som kan tillämpas på 
bl.a. omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 

Vid upphandlingar har kommuner och landsting möjlighet att 
på olika sätt ställa krav, både på tjänsten som upphandlas och på 
leverantörerna som ska utföra tjänsten. Kraven måste dock utfor-
mas i enlighet med upphandlingsdirektiven och EU-rätten i övrigt. 

6.4.5 Utvecklingen av privat utförda välfärdstjänster 

Ser man på hur användandet av de privata driftformerna har vuxit 
fram, så var det till en början främst inom de s.k. hårda områdena. 
För skötsel av exempelvis vägar, renhållning, städning, färdtjänst, 
skolskjutsar och andra tekniska tjänster har externa producenter an-
vänts sedan åtskilliga decennier tillbaka. Inom ”mjuka” sektorer som 
vård, omsorg och skola har utvecklingen tett sig annorlunda och där 
har rått en större tveksamhet inför renodlade marknadslösningar.116 

Privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård, förskole- och 
skolverksamhet samt omsorgsverksamhet har funnits i Sverige under 
lång tid. Det finns exempel på privata skolor och sjukhus som star-
tades under 1800-talet. När välfärdsstaten expanderade under 1900-
talet minskade dock andelen som bedrevs i privat regi och andelen 
som var privatanställda inom sektorn sjönk. När den offentligt 
finansierade omsorgen om äldre och personer med funktionshinder 
expanderade kraftigt under efterkrigstiden förlades den i princip 
helt i offentlig regi. 

Även skolorna kom att under efterkrigstiden drivas i huvudsak i 
offentlig regi. Kring 1980 gick drygt en halv procent av grundskole- 

                                                                                                                                                               
115 Lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 
116 SOU 2006:1, Skola och samhälle, s. 63. 
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och gymnasieeleverna i landet i drygt 30 fristående grundskolor och 
drygt 40 fristående gymnasieskolor. 

Andelen privatpraktiserande läkare minskade under efterkrigs-
tiden bl.a. på grund av den expanderande sjukhusvården som i huvud-
sak bedrevs i offentlig regi. 

Mot slutet av 1980-talet inleddes ett arbete med att förändra for-
merna för hur kommuner och landsting styrde och organiserade sin 
verksamhet. Den offentliga sektorn uppfattades som byråkratisk och 
att den inte anpassade sig efter medborgarnas behov och önskemål. 
Kritiken riktade sig även mot uppfattad dålig produktivitets- och 
effektivitetsutveckling i sektorn. 

Under 1990-talet ökade andelen personal som arbetade för orga-
nisationer som bedrevs i enskild regi inom den offentligt finansie-
rade välfärden. Ett vanligt motiv till de reformer som genomfördes 
under tidigt 1990-tal var att åstadkomma effektiviseringar. Mer verk-
samhet i privat regi antogs även öka valfrihet, mångfald, innovation, 
arbetsvillkor och delaktighet. 

Under 2000-talet har andelen verksamhet som bedrivs i enskild 
regi ökat ytterligare även om graden varierar mycket mellan olika 
regioner.117 

Kommuners och landstings köp av verksamhet 

Utvecklingen de senaste tio åren visar att kommuner och landsting i 
allt större utsträckning köper verksamhet av privata utförare i stället 
för att utföra verksamheten i egen regi. Som exempel kan nämnas 
att kommunernas kostnader för köp av verksamhet inom vård och 
omsorg från privata utförare har ökat från 19 miljarder kronor 2006 
till 35 miljarder kronor 2013. De privata utförarnas andel av de  
totala kostnaderna har under perioden ökat från knappt 12 procent 
till drygt 16 procent.118 

Inom vissa verksamheter har andelen köpt verksamhet ökat mer 
är inom andra. Andelen hemtjänsttimmar i privat regi har ökat med 
över tio procentenheter 2007–2013 för personer i ordinärt boende 
som är 65 år eller äldre. Under samma period har andelen hem-

                                                                                                                                                               
117 SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, s. 125 ff. 
118 SKL:s skrift Köp av verksamhet, kommuner, landsting och regioner 2006–2013. 
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tjänsttimmar för personer i ordinärt boende som är under 65 år, och 
har en funktionsnedsättning, ökat med nästan 20 procentenheter.119 

Ökningen av kommunernas kostnader för köp av verksamhet 
har dock mattats av något under senare år. Nettokostnaden för 
hälso- och sjukvården uppgick 2013 till 200 miljarder kronor. Ande-
len verksamhet som landstingen producerade i egen regi motsvarade 
78 procent och andelen köpt verksamhet uppgick till 22 procent 
(motsvarande 44 miljarder kronor). År 2006–2013 ökade andelen 
köp av verksamhet från cirka 18 procent till 22 procent av den totala 
verksamheten. Av den totala andelen köpt verksamhet ökade under 
perioden köpen från privata utförare från tio procent till 13 procent 
av nettokostnaden. Andelen köp av verksamhet från offentliga ut-
förare ökade samtidigt från sju till nio procent.120 

Skolväsendet och vissa andra utbildningsformer  
för barn och unga 

Andelen barn och elever i förskolor och skolor med enskild huvud-
man har ökat. Höstterminen 2004 uppgick andelen barn och elever i 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola med enskild huvudman till 9,8 procent. Höst-
terminen 2013 hade motsvarande andel ökat till 17,2 procent. 

Inom förskolan finns det ett stort antal enskilda huvudmän, 
drygt 2 000. Av dessa är drygt hälften ekonomiska föreningar och 
lite mer än en fjärdedel aktiebolag. Av statistik framtagen av Statens 
skolverk (Skolverket) framgår att aktiebolagen driver nästan lika 
många förskolor som de ekonomiska föreningarna. 

Det finns även olika driftsformer representerade bland huvudmän-
nen för de fristående skolorna. Under de första åren efter genom-
förandet av den s.k. friskolereformen 1992 drevs de flesta fristående 
skolorna av idéburna aktörer, dvs. ideella föreningar och stiftelser. När 
det gäller barn och unga har skolväsendet emellertid utvecklats så att 
den enskilt bedrivna verksamheten numera domineras av vinst-
drivande aktiebolag, som ofta är delar av större utbildningskoncerner. 
Av Skolverkets rapport Privata aktörer inom förskola och skola, En 

                                                                                                                                                               
119 Socialstyrelsens rapport Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform 2013. 
120 SKL:s skrift Köp av verksamhet, kommuner, landsting och regioner 2006–2013. 
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nationell kartläggning av enskilda huvudmän och ägare121 framgår att 
85 procent av eleverna i fristående gymnasieskolor hösten 2013 gick i 
skolor som drevs av aktiebolag. Motsvarande andel i de fristående 
grundskolorna var 66 procent. 

Inom vuxenutbildningen, dvs. komvux, särvux och sfi, är andelen 
kursdeltagare som deltar i utbildning som bedrivs av enskilda an-
ordnare större än andelen elever i en fristående förskola eller skola 
inom skolväsendet i övrigt. Rikstäckande statistik över antalet pri-
vata anordnare inom vuxenutbildningen saknas. Enligt Skolverkets 
statistik deltog totalt 42 procent av kursdeltagarna i komvux 2013 i 
utbildning som anordnades av någon annan än kommunen. Av kurs-
deltagarna som studerade på gymnasial nivå studerade 44 procent 
hos en privat anordnare. 

För dem som studerade på grundläggande nivå var motsvarande 
andel 25 procent. Det innebär att andelen kursdeltagare i komvux 
som anordnas av en privat utförare hade ökat med tolv procent-
enheter på fem år. Inom sfi deltog en dryg tredjedel av kursdelta-
garna 2013 i utbildning som anordnades av en annan än kommunen: 
två procent i utbildning som gavs av en folkhögskola, tre procent i 
utbildning som anordnades av ett studieförbund och 30 procent i 
utbildning som anordnades av en annan privat anordnare. För sär-
vux saknas motsvarande uppgifter. 

Inom området pedagogisk omsorg minskade antalet verksamheter 
från cirka 4 350 verksamheter 2009 till cirka 3 050 verksamheter 2013. 
Samtidigt hade andelen verksamheter som drivs av enskilda huvud-
män ökat från 18 procent till 33 procent, och andelen barn i privat 
bedrivna verksamheter ökat från 20 procent till 37 procent. Av de 
öppna förskolorna drevs nio procent i enskild regi 2013, vilket var en 
minskning från 13 procent 2008. Andelen enskilda som bedrev öppen 
fritidsverksamhet 2013 var 16 procent, vilket var en liten ökning jäm-
fört med 2008.  

                                                                                                                                                               
121 Skolverket, rapport 410, 2014. 
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6.4.6 Privata utförare av offentligfinansierad verksamhet  

Utredningen bedömer: 

– att privata utförare av offentligfinansierad verksamhet i nuläget 
inte ska beredas möjlighet att ansluta som avsändare i Mina 
meddelanden. 

Det har tidigare föreslagits av bl.a. Skatteverket och SKL i en gemen-
sam hemställan att enskilda ska få ansluta som avsändare i Mina med-
delanden.122 SKL har därefter på nytt i en framställan till regeringen 
föreslagit att enskilda inklusive privata utförare inom t.ex. vård, skola 
och omsorg tillåts ansluta som avsändare i Mina meddelanden.123 Som 
skäl angavs att det innebär ett hinder för likabehandling då medbor-
gare får olika möjlighet till digital service beroende på vilket service-
alternativ de väljer. 

Kommuner och landsting köper, som framgår ovan, i allt större 
omfattning verksamhet för att genomföra sina uppdrag. Inom vissa 
områden, t.ex. hemtjänsten och primärvården, finns det många 
mindre företag. Trenden är dock att det bildats större, nationella 
koncerner som verkar inom många kommuner och landsting. 

Även inom skolväsendet har det bildats större nationella kon-
cerner genom att framför allt mindre utbildningsföretag och skolor 
har köpts upp. 

De privata utförarna har därmed i många fall goda resurser att 
ställa om sin post och genomföra teknisk utveckling av system för 
att kunna anpassa sig till att ansluta som avsändare av digital post. 
Som en ökande del av marknaden inom vård, skola och omsorg har 
det hävdats att det vore ett naturligt steg för de privata utförarna 
att kunna agera på samma sätt som sina offentliga konkurrenter när 
det gäller kommunikation med kunder. 

Ur ett medborgarperspektiv är det också bra om privata utförare 
av offentligfinansierad verksamhet kan skicka digital post. Privat-
personer som vill använda sig av digital post ges då möjlighet att ta 
emot säker digital post oavsett om de har att göra med en offentlig 
                                                                                                                                                               
122 Hemställan den 7 december 2012 från Skatteverket, Dnr 131-830189-12/111, Bolagsverket, 
Dnr AD 2028/2012, Tillväxtverket, Dnr 07-2012-5608 och Sveriges Kommuner och Lands-
ting, Dnr 12/6757. 
123 Framställan från SKL den 12 juni 2015, Dnr 15/2758. 
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myndighet eller en privat utförare. Då blir kommunikationsvägen 
inte en avgörande faktor för vilken vårdgivare eller skola man väljer. 

Frågan i detta sammanhang är dock om det är skäl nog för att i 
nuläget ansluta privata utförare av offentligfinansierad verksamhet 
som avsändare i infrastrukturen Mina meddelanden. 

Utredningen har kommit fram till att de privata utförarna för 
närvarande inte bör beredas möjlighet att ansluta som avsändare i 
Mina meddelanden. Det beror främst på följande orsaker som för-
klaras vidare nedan: 

 Behovet saknas hos de privata utförarna. 

 Definitionsproblematiken. 

 Den nya finansieringsmodellen ger likabehandling.  

6.4.7 De privata utförarna har inte behov  
av Mina meddelanden 

Utredningen bedömer: 

– att privata utförare av offentligfinansierad verksamhet inte 
själva i nuläget har några större behov av att ansluta som av-
sändare i Mina meddelanden. 

Den digitala infrastrukturen i Sverige är i full gång. Merparten 
kommuner, landsting och skolor har fungerande kommunikations-
system med kunder, vårdtagare, elever och vårdnadshavare. Detta 
har byggts upp parallellt med Mina meddelanden. Det kan invändas 
att det inte är effektivt att alla tar fram egna lösningar men i många 
fall har det nu redan genomförts. 

För de privata utförare som konkurrerar med offentliga och kom-
munala verksamheter är det viktigt att få tillgång till samma system 
som de offentliga motsvarigheterna använder. Endast i ett fåtal fall är 
det Mina meddelanden i nuläget. 

SKL har uttryckt att Mina meddelanden saknar en långsiktig ut-
vecklingsplan som tar utgångspunkt i kommuners, landstings och 
regioners samlade behov. I nuvarande utformning motsvarar tjäns-
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ten inte de behov som finns av säker digital kommunikation mellan 
kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.124 Efter-
som kommuner och landsting knappt använder Mina meddelanden 
upplever de privata utförarna, enligt utredningens uppfattning, inte 
att deras behov av tillgång till infrastrukturen är trängande. 

I de fall kommunerna använder Mina meddelanden kan de privata 
utförarna som konkurrerar med kommunen i fråga anlita de brev-
lådeoperatörer som finns inom ramen för Mina meddelanden. Möj-
lighet till digital kommunikation med kunderna finns genom att 
privata utförare anlitar brevlådeoperatörer utan att använda infra-
strukturen Mina meddelanden. Denna möjlighet förefaller inte ha 
använts. Det kan delvis förklaras av att de privata utförarna skulle 
behöva betala de privata brevlådeoperatörerna för att kunna nå sina 
kunder den vägen. Mina meddelanden har hittills varit gratis för av-
sändande myndigheter.125 Samtidigt betalar de privata utförarna 
porto för att skicka vanlig post så de har redan en utgift för tjänsten. 
I ett längre perspektiv, efter inledande anslutningskostnader, är digi-
tal post ändå ett billigare alternativ för avsändaren. 

Under utredningstiden har det inte framkommit att de privata 
utförarna av offentligfinansierad verksamhet i nuläget har något 
större behov av att ansluta till Mina meddelanden som avsändare. 

6.4.8 Definitionsproblematiken 

Utredningen bedömer: 

– att svårigheterna med att definiera gruppen privata utförare av 
offentligfinansierad verksamhet gör att det kommer att vara 
otydligt vilka som omfattas av definitionen, uppstå gränsfall 
och regleringen riskerar att snart behöva ses över på nytt. 

Det är svårt att definiera gruppen privata utförare av offentligfinan-
sierad verksamhet. 

Privata utförare av offentligfinansierad verksamhet är tydligast 
definierat i kommunallagen (1991:900), KL. Enligt 3 kap. 18 c § av-

                                                                                                                                                               
124 www.skl.se, 2017-01-04. 
125 I annan del av betänkandet föreslår utredningen en ersättningsmodell till brevlådeoperatörerna. 
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ses med privat utförare en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 16 §. 
Med en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt 
bolag och inte heller en stiftelse eller förening som är bildad för en 
kommunal angelägenhet. 

Enligt 16 § första stycket får kommuner och landsting efter be-
slut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet 
till en juridisk person eller en enskild individ. Enligt andra stycket 
får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse om 
det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en 
kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning. 

Efter ett sådant beslut skriver kommunen ett avtal med den pri-
vata utföraren. I avtalet kan en klausul skrivas in om att det ingår 
rätt att använda infrastrukturen Mina meddelanden så länge avtalet 
gäller. På så sätt kan man hantera de svårigheter som skulle kunna 
uppstå om en privat utförare under en period inte har något avtal 
med kommunen. 

Kommunallagens definition gör att stora delar av den tänkta 
målgruppen inom vård och omsorg skulle omfattas. Som beskrivits i 
tidigare avsnitt skulle friskolorna dock inte omfattas om enbart 
kommunallagen utgör bas för vilka privata utförare som ska få an-
sluta. Man kan i definitionen lägga till friskolor där huvudmannen 
fått tillstånd av Skolinspektionen och därmed har rätt till bidrag från 
elevens hemkommun (offentlig finansiering). På så sätt inkluderas 
de största identifierade grupperna av privata utförare av offentlig-
finansierad verksamhet. 

Problem kvarstår när det gäller de privata utförarna av statlig 
verksamhet. Där saknas en allmängiltig definition att utgå från. 

Utredningen har även övervägt en definitionslösning som utgår 
från tillståndskrav på privata utförare av offentligfinansierad verk-
samhet. Ett tillståndskrav skulle kunna medföra ett sätt att kvali-
tetskontrollera den privata utföraren som måste klara kraven för att 
ta emot offentliga medel för att få sitt tillstånd.  

Välfärdsutredningen har i sitt delbetänkande Ordning och reda i 
välfärden föreslagit ett tillståndskrav för att få ta emot offentlig 
finansiering inom välfärdssektorerna. Kravet kommer att omfatta 
bl.a. fristående förskolor och skolor, hemtjänst, hem för vård och 
boende, boenden för äldre, assistans och annan verksamhet för 
funktionshindrade samt all typ av hälso- och sjukvård. För att få ett 
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tillstånd att motta offentlig finansiering ska den juridiska personen 
kunna visa att offentliga medel i huvudsak kommer att gå till det de 
är avsedda för. Kommuner och landsting föreslås vidare bara få ge 
ersättning i enlighet med avtal till juridiska personer som har ett 
tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Utredningen föreslår även 
att kommunerna endast ska ge bidrag enligt skollagen till huvudmän 
med tillstånd och att Försäkringskassan bara ska betala ut assistans-
ersättning till företag och organisationer som uppfyller kravet. 

Statens skolinspektion och Inspektionen för vård och omsorg 
ska, enligt förslaget, pröva att kraven för att få ta emot offentlig 
finansiering är uppfyllda.126 

Förslaget om tillståndskrav lämnades i november 2016 och är i 
skrivande stund under beredning. 

Vissa av de aktuella aktörerna omfattas redan av liknande tillstånds-
krav eller av tillståndsplikt. Det är i dagsläget svårt att överblicka exakt 
vilka aktörer det gäller och hur tillståndskraven förhåller sig och 
kommer att förhålla sig till varandra. Därför menar utredningen att det 
inte finns någon definitionslösning inom tillståndsområdet som är 
tillräckligt klar för att det ska kunna utgöra en begreppsbestämning av 
vad som ska avses med privata utförare av offentligfinansierad verk-
samhet om de ska ansluta som avsändare i Mina meddelanden. 

Även om det beslutas om en definition kan de som bedöms vara 
privata utförare av offentligt finansierad verksamhet plötsligt för-
lora en upphandling och under en tid inte längre fylla kraven enligt 
definitionen. Därefter kan de återfå sitt uppdrag igen och på nytt 
bli en privat utförare av offentligfinansierad verksamhet. När det 
gäller tillgången till infrastrukturen Mina meddelanden skulle det 
vara omständligt för privata utförare att tvingas avstå möjligheten 
att skicka digital post när man väl anslutit sig och börjat använda 
Mina meddelanden. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att det riskerar att bli 
otydligt vilka som ska omfattas av definitionen. Det kan leda till att 
det uppstår gränsfall där det är svårt att bedöma om aktören ska få 
anslutas som avsändare i Mina meddelanden eller inte. Det gör även 
att regleringen snart kan behöva ses över på nytt. 

                                                                                                                                                               
126 SOU 2016:78, Ordning och reda I välfärden, s. 331 ff. 
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6.4.9 Utredningens finansieringsmodell ger likabehandling 

Utredningen bedömer: 

– att den finansieringsmodell som utredningen föreslår ska gälla 
för brevlådeoperatörer gör att offentliga avsändare inte längre 
kommer att subventioneras med ett gratis system för säker 
digital post. Myndigheter och privata utförare kommer där-
med att behandlas lika i denna del. 

Likabehandling har anförts som ett skäl att låta privata utförare av 
offentligfinansierad verksamhet ansluta som avsändare i Mina med-
delanden. Mina meddelanden har hittills varit gratis att använda för 
avsändande myndigheter. Det har inneburit att myndigheterna har 
subventionerats med en infrastruktur för säker digital post, något 
som kan ha gynnat dem i jämförelse med de privata aktörerna som 
inte har kunnat välja något kostnadsfritt system för säker digital post. 

I direktiven angavs att utredningen skulle lämna förslag till ut-
formning av en ersättningsmodell för de brevlådeoperatörer som 
tillhandahåller brevlådor inom ramen för Mina meddelanden.127 Ut-
redningens förslag innebär att de avsändande myndigheterna kom-
mer att behöva betala en ersättning för försändelserna. På så sätt 
utjämnas skillnaden i behandling av offentliga myndigheter och pri-
vata utförare i denna del. 

6.5 Mina meddelanden är en betrodd tjänst  
enligt eIDAS-förordningen 

Utredningen bedömer: Mina meddelanden och följaktligen de 
anslutna brevlådeoperatörerna är betrodda tjänster enligt eIDAS-
förordningen. Det behövs därför ingen motsvarande reglering i 
svensk nationell rätt. Det kan finnas anledning för regeringen att 
överväga om det finns behov av kompletterande reglering, sär-
skilt när det gäller konsumentskyddsperspektivet vid eventuella 
incidenter. 

 
                                                                                                                                                               
127 Dir 2016:39, s. 13. 
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Den 1 juli 2016 trädde EU:s förordning 910/2014 om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på 
den inre marknaden (eIDAS-förordningen) i kraft. Förordningen är 
uppdelad i två delar. En del handlar om betrodda tjänster. 

De som omfattas av de nya reglerna om betrodda tjänster är de 
som tillhandahåller betrodda tjänster som elektroniska underskrifter 
och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter 
och stämplar, tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och 
utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser. 

Reglerna innebär att alla tillhandahållare av sådana tjänster ska 
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera 
riskerna för säkerheten hos de betrodda tjänster som de tillhanda-
håller. Vidare finns en skyldighet för tillhandahållare att underrätta 
PTS, som är tillsynsmyndighet, om alla integritetsförluster eller 
säkerhetsincidenter som i betydande omfattning påverkar den be-
trodda tjänst som tillhandahålls. I vissa fall ska även förlitande parter 
och andra myndigheter underrättas.128 

PTS har ingen uttömmande förteckning över vilka betrodda tjäns-
ter som finns i Sverige utan håller i sitt uppdrag som tillsynsmyndig-
het på att skaffa sig en uppfattning om vilka tillhandahållare och vilka 
betrodda tjänster som finns i Sverige. 

Om Mina meddelanden är en betrodd tjänst enligt eIDAS-
förordningen finns det alltså redan ett gällande regelverk för att 
hantera säkerhetsrisker och följa upp incidenter via PTS. Frågan är 
om Mina meddelanden är en sådan betrodd tjänst. 

Förordningen gäller enligt artikel 2.1 tillhandahållare av betrodda 
tjänster som är etablerade inom unionen. Förordningen gäller där-
emot inte tillhandahållande av betrodda tjänster som till följd av 
nationell lagstiftning eller avtal mellan en avgränsad krets deltagare 
endast används inom slutna system (artikel 2.2). I ingresspunkt 21 
utvecklas vad som menas med slutna system. Där anges att förord-
ningen inte gäller tillhandahållare av tjänster som endast används 
inom slutna system mellan en avgränsad uppsättning deltagare och 
som inte påverkar tredje man. Som exempel nämns system som 
inrättats i företag eller offentlig förvaltning för hantering av interna 
förfaranden. I ingresspunkten anges vidare att endast betrodda 

                                                                                                                                                               
128 http://www.pts.se, 2016-12-29. 
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tjänster som tillhandahålls för allmänheten och som påverkar tredje 
man bör uppfylla de krav som ställs i förordningen.129 

Mina meddelanden tillhandahålls för allmänheten, det är alltså, 
enligt utredningens mening, inte fråga om ett slutet system. Mina 
meddelanden påverkar tredje man som kan välja att skicka post digi-
talt till den som är ansluten som mottagare i Mina meddelanden. 

I artikel 3 återfinns vissa definitioner. Där anges bl.a. att med en 
betrodd tjänst avses en elektronisk tjänst som vanligen tillhanda-
hålls mot ekonomisk ersättning och som består av skapande, kon-
troll och validering av elektroniska underskrifter, elektroniska 
stämplar eller elektroniska tidsstämplingar samt elektroniska tjäns-
ter för rekommenderade leveranser och certifikat med anknytning 
till dessa tjänster. Mina meddelanden skulle kunna vara en sådan 
elektronisk tjänst för rekommenderade leveranser. 

Elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser gör det 
möjligt att överföra uppgifter mellan tredje män på elektronisk väg 
på ett sätt som tillhandahåller bevis om uppgifternas hantering, in-
klusive sändande och mottagande, och som skyddar uppgifterna mot 
risken för förlust, stöld, skada eller otillåtna ändringar (artikel 3.36). 

Med det underlag utredningen har är bedömningen att Mina 
meddelanden är just en sådan betrodd tjänst som avses i eIDAS-
förordningen men läget är ovisst så länge det inte har bedömts av 
PTS. Ännu finns det inte heller några uppgifter om vilka andra be-
trodda tjänster som finns i Sverige och därför saknas jämförelse-
material. 

Kopplade till Mina meddelanden är brevlådeoperatörerna, både 
de privata och Min myndighetspost som tillhandahålls av Skatte-
verket. Enligt utredningens bedömning är även dessa tjänster be-
trodda tjänster enligt eIDAS-förordningen av samma skäl som gör 
att Mina meddelanden är en betrodd tjänst. 

Det finns även bestämmelser om kvalificerade betrodda tjänster. 
Denna kategori ställer högre krav på kontroll och säkerhet och ska 
anmälas till PTS. För kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster gäller särskilda krav på, t.ex.:  

                                                                                                                                                               
129 PTS Vägledning för betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS – Utgåva 1, 3 juni 2016, s. 8. 
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– kontroll av identiteten hos den till vilken ett kvalificerat certifi-
kat utfärdas, 

– personalens utbildning och kunskaper, 

– ekonomisk förmåga att bära risken för verksamheten, 

– teknisk säkerhet och tillförlitlighet hos system, 

– löpande planering för att kunna garantera tjänstens kontinuitet i 
fall av verksamhetens upphörande. 

Förordningen innehåller också krav på att kvalificerade tillhanda-
hållare av betrodda tjänster återkommande ska granskas av ackredi-
terade organ i syfte att kontrollera att tillhandahållarna uppfyller 
förordningens krav. För att klassas som kvalificerad betrodd tjänst 
behöver Mina meddelanden inleda ett ansökningsförfarande och 
sannolikt vidta åtgärder för att nå upp till kraven. En sådan klassifi-
cering kan ge garantier om ytterligare säkerhet om det bedöms 
finnas behov av det. 

Om Mina meddelanden är en betrodd tjänst enligt eIDAS-för-
ordningen är det förordningen som kommer att gälla direkt, oavsett 
eventuell svensk reglering. Därför bedömer utredningen att det inte 
är aktuellt att föreslå någon motsvarande reglering i nuläget. 

Det kan dock finnas anledning för regeringen att överväga om 
det finns behov av kompletterande reglering, särskilt när det gäller 
konsumentskyddsperspektivet vid eventuella incidenter. Förord-
ningen är skriven på ett övergripande plan och riktar sig till med-
lemsstater, tillhandahållare av betrodda tjänster och tillsynsorgan. 
Den har nyligen börjat tillämpas och det saknas praxis och kunskap 
om dess följder. Det råder därför osäkerhet angående de specifika 
konsekvenserna för enskilda mottagare om något skulle inträffa. 
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7 Konsekvensanalys 

7.1 Förslaget om en myndighet med samlat ansvar 

Utredningen lämnar två förslag om vilken myndighet, inom ramen 
för den befintliga myndighetsstrukturen, som kan axla ansvaret för 
digitaliseringen av den offentliga sektorn. Utredningen bedömer att 
Ekonomistyrningsverket är bäst lämpat att ta emot uppdraget. Ut-
redningen bedömer – som en alternativ lösning – att E-legitimations-
nämnden kan utvecklas till att omfatta det samlade uppdrag som 
utredningen föreslår.  

Utredningen beräknar att den myndighet som får det samlade 
ansvaret behöver resurser motsvarande 34 årsarbetskrafter för att 
lösa uppgifterna fram till och med utgången av 2019. Därefter måste 
antalet årsarbetskrafter öka i samband med att ansvaret för Mina 
meddelanden förs över till den mottagande myndigheten. Utred-
ningen bedömer att lokalfrågan kan lösas i båda alternativen. 

Utredningen föreslår att uppgifterna i samordningsuppdraget 
ska finaniseras med anslagsmedel som tillförs den mottagande 
myndighetens förvaltningsanslag med 37 136 tkr för 2018 (6 måna-
der). I det beräknade anslagsbeloppet för 2018 ingår även 5 000 tkr 
för övergångskostnader och anpassning av lokaler. För 2019 före-
slår utredningen att den mottagande myndighetens förvaltnings-
anslag ska tillföras 64 272 tkr för att lösa de nya uppgifterna.  

För att lösa uppgifterna föreslår utredningen verksamhetsöver-
gångar med stöd av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd för 
personalen vid eSams kansli (5 årsarbetskrafter), varav fyra är anställ-
da i Pensionsmyndigheten och en är ”inlånad” från Skatteverket och 
E-legitimationsnämndens kansli (6 årsarbetskrafter) som är anställda 
i Skatteverket. Om regeringen inte väljer utredningens huvudalter-
nativ föreslår utredningen verksamhetsövergångar även för personal 
vid Ekonomistyrningsverket som i dag utför sådana tidsbegränsade 
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uppgifter som utredningen föreslår ska permanentas i den motta-
gande myndighetens instruktion (7 årsarbetskrafter). För att lösa 
uppgifterna behöver den mottagande myndigheten därutöver rekry-
tera ytterligare 15 årsarbetskrafter däribland jurister med kompetens 
inom informationssäkerhet, eIDAS-förordningen, m.m.  

I de beräknade beloppen ingår utgifter för befintliga verksam-
heter som förs över till den mottagande myndigheten såsom verk-
samheten vid eSams kansli, verksamheten vid E-legitimationsnämn-
dens kansli och E-legitimationsnämndens ansvar för federations-
tjänsterna, Ekonomistyrningsverkets verksamhet inom nuvarande 
e-förvaltningsuppdrag, PTS uppdrag att ansvara för vägledningen 
för webbutveckling samt de nya, tillkommande uppgifter som ut-
redningen föreslår. För det regeringsuppdrag att ansvara för vägled-
ningen för webbutveckling som PTS för närvarande har, och som 
utredningen förslår ska föras över till myndigheten med det sam-
lade ansvaret, är budgeten i dag cirka 3 miljoner kronor per år. Ut-
över det som ryms inom ramen för det uppdraget kommer fler 
uppgifter enligt EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer att tillföras. 
Den exakta omfattningen av de uppgifter direktivet medför utreds 
för närvarande av den utredning som i Regeringskansliet arbetar 
med genomförandet av direktivet.  

I utredningens beräkning av utgifterna ingår löner, sociala avgifter, 
lokaler, it, interna utvecklingsmedel, extern it-drift, internrevisor, 
m.m.  

Utredningen vill uppmärksamma regeringen på att E-legitima-
tionsnämndens ackumulerade underskott i Skatteverkets beräknade 
budget för avgiftsfinansierad verksamhet inte finns med i de beräk-
nade beloppen och bör, enligt utredningens mening, inte följa med 
E-legitimationsnämnden till den mottagande myndigheten.  

Utredningen föreslår att Skatteverket har kvar ansvaret för Mina 
meddelanden till och med 2019 för att inte riskera att störa de för-
väntade effekterna av förslagen om ökad användning av tjänsten. 
Utredningen lämnar inte något förslag om finaniseringen av Mina 
meddelanden från och med 2020 men vill ändå i det sammanhanget 
uppmärksamma regeringen på att Skatteverkets investeringar i Mina 
Meddelanden kommer att skrivas av under en längre tidsperiod med 
ganska stora årliga belopp. Detta måste tas med när Mina med-
delanden senare förs över till den mottagande myndigheten. 
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Utredningen föreslår att de tillkommande anslagsmedlen till den 
mottagande myndigheten ska finaniseras genom att 

 Anslagsmedel överförs varaktigt till den mottagande myndig-
hetens förvaltningsanslag från PTS och anslaget 2:2 ersättning 
för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning, 
anslagspost 1, utg. omr. 22, Kommunikationer med beloppet 
1 500 000 kronor för 2018 och från och med 2019 med ytter-
ligare 1 500 000 kronor så att det varaktigt överflyttade beloppet 
uppgår till 3 000 000 kronor per år.  

 Anslagsmedel överförs varaktigt från E-legitimationsnämndens 
anslagsfinansiering från och med 2018 till den mottagande myn-
dighetens förvaltningsanslag. 

 Anslagsmedel överförs varaktigt från anslaget 2:6 Gemensamma 
e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse, utgiftsområde 22 
Kommunikationer till den mottagande myndighetens förvalt-
ningsanslag. 

Resterande medel för att nå upp till de beräknade beloppen finan-
sieras genom att anslagsmedel överförs genom en varaktig omför-
delning av medel från de statliga myndigheternas förvaltningsanslag 
till den mottagande myndighetens förvaltningsanslag. Se omfördel-
ningsnyckel i Ekonomistyrningsverkets redovisning av uppdraget 
Finansieringslösningar för gemensamma digitala tjänster.1 

7.2 Förslagen om Mina meddelanden 

7.2.1 Konsekvenser för enskilda och företag 

Utredningens förslag innebär att det skapas en rättighet för enskilda 
och företag att få sin myndighetspost elektroniskt, om man begärt 
det och om det inte finns särskilda skäl för undantag. Sådana särskilda 
skäl kan t.ex. vara att myndigheten bedömer att man inte kan ta sitt 
personuppgiftsansvar eller att myndighetens verksamhetskaraktär är 
olämplig för att använda elektronisk post i det enskilda fallet. 

                                                                                                                                                               
1 Ekonomistyrningsverket, Finansieringslösningar för gemensamma digitala tjänster. 2016-03-01, 
ESV dnr 1.1-397/2015, s. 21f. 
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För enskilda och företag är det kostnadsfritt att ansluta sig som 
mottagare till tjänsten Mina meddelanden. För att kunna ta emot 
myndighetspost elektroniskt behöver dock enskilda och företag ha 
tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetupp-
koppling. Indirekt finns det således kostnader för enskilda och före-
tag för att införskaffa nödvändig teknisk utrustning och för inter-
netabonnemang. Det är dock få personer i Sverige inte har tillgång 
till internet. En årlig undersökning av svenskarnas internetvanor 
visar att internettillgången i Sverige ligger på strax över 90 procent 
och att 82 procent använder internet dagligen. Vidare blir det allt 
vanligare att ha både dator, surfplatta och smart mobiltelefon. Det 
finns nu i genomsnitt 2,07 datorer och 1,13 surfplattor per hushåll. 
Av Sveriges invånare har 92 procent en dator, 81 procent en smart 
mobiltelefon och 65 procent en surfplatta.2 

7.2.2 Konsekvenser för avsändande myndigheter  
och kommuner 

Utredningen förslår att statliga myndigheter, om inte regeringen 
beslutar annat, ska teckna avtal med Skatteverket som avsändare, 
och skicka säkra elektroniska försändelser i infrastrukturen. Skillna-
den gentemot nuläget är att det är frivilligt för, i princip alla statliga 
myndigheter, att ansluta som avsändare i Mina meddelanden.  

Andra aktörer som på sikt kommer att påverkas av utredningens 
förslag är kommuner och landsting som även fortsättningsvis får 
teckna avtal med Skatteverket och skicka säkra elektroniska med-
delanden i infrastrukturen. Skillnaden gentemot nuläget är att utred-
ningen föreslår att regeringen ska fatta beslut om ett mål för över-
gången till digital förvaltning. Utredningens föreslag innebär således 
en ambitionshöjning som även omfattar kommuner och landsting.  

För att öka allmänhetens kännedom om elektronisk myndighets-
post föreslår utredningen att statliga myndigheter på sina webbplat-
ser ska informera enskilda och företag om rätten att få försändelser 
elektroniskt. Redan i dag bör anslutna aktörer informera och mark-
nadsföra fördelarna med digital brevlåda, elektronisk myndighets-

                                                                                                                                                               
2 Internetstiftelsen i Sverige (IIS) 2016, Svenskarna och internet 2016. Undersökning om 
svenskarnas internetvanor, s. 5. 
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post och tjänsten Mina meddelanden och Skatteverket hjälper till 
med texter, material och stöd i detta arbete.  

Utredningens förslag om ersättningsmodell för brevlådeoperatö-
rer medför utgifter för avsändande myndigheter och kommuner. 
Förslaget innebär att avsändande myndigheter och kommuner ska 
betala ersättning till brevlådeoperatörerna för förmedlingen av elek-
tronisk post till mottagarna. Denna tjänst har dock hittills varit kost-
nadsfri för avsändarna och därmed fungerat som en besparing jäm-
fört med om posten skickats fysiskt.  

Under 2016 uppgick statliga myndigheters utgifter för utomstat-
lig post till 888,3 miljoner kronor. Det var en minskning med drygt 
20 051 tkr jämfört med 2015 då motsvarande utgifter uppgick till 
908 368 tkr. Minskningen av postutgifterna mellan 2014 och 2015 
var 10 673 tkr. Det innebär att minskningen mellan 2014 och 2016 
var 30 729 tkr.3 Utredningen bedömer att denna utgiftsminskning 
kommer att fortsätta accelerera under kommande år när de statliga 
myndigheterna skickar allt större volymer elektronisk post i stället 
för att skicka posten på traditionellt sätt. Det innebär i sin tur att i 
takt med att utgifterna för den fysiska posten minskar ökar utgif-
terna för den elektroniska posten. Utredningen bedömer dock att 
utgifterna för den elektroniska posten i allt väsentligt är lägre än för 
den fysiska posten och kommer därmed att medföra besparingar för 
de avsändande myndigheterna.  

7.2.3 Konsekvenser för Skatteverket  

Utredningen lämnar förslag som är avsedda att öka anslutningen av 
både avsändare och mottagare i Mina meddelanden. Förslaget får 
konsekvenser för Skatteverket som ansvarig för infrastrukturen Mina 
meddelanden, som brevlådeoperatör och som avsändare av elek-
tronisk myndighetspost. 

För Skatteverket som infrastrukturansvarig, som ska tillhanda-
hålla Mina meddelanden, innebär förslaget krav på att hantera ett 
ökat antal avsändare och mottagare i infrastrukturen. Utredningen 
noterar att Skatteverkets informationskampanj – och de ekonomiska 
incitament som finns med tidigare skatteåterbäring – redan tycks ha 

                                                                                                                                                               
3 Ekonomistyrningsverket 2016 och 2017. 
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bidragit till en tillströmning av nya personer som anmält en elek-
tronisk brevlåda. I slutet av februari 2017 hade 1 miljon mottagare en 
säker digital brevlåda och kan ta emot post från myndigheter och 
kommuner digitalt. Utredningen föreslår att Ekonomistyrnings-
verket eller E-legitimationsnämnden ska ta över Skatteverkets nuva-
rande ansvar för Mina meddelanden 2020. Därutöver föreslår utred-
ningen en regel som ger Skatteverket till uppgift att tillhandahålla en 
elektronisk brevlåda. 

Förslaget får konsekvenser för Skatteverket i rollen som infra-
strukturansvarig, främst fram till och med 2019 eftersom utredning-
en föreslår att ansvaret för Mina meddelanden ska flyttas till en an-
nan myndighet den 1 januari 2020. Enligt Skatteverket består dagens 
organisation för att hantera Mina meddelanden av 22 årsarbetskraf-
ter (fördelade på cirka 35 personer) uppdelade på olika ansvars-
områden som it, regelverk, kommunikation, användarsupport och 
inte minst anslutningsstöd. Denna dimensionering är gjord för att 
hantera 25 till 30 stycken nya anslutande myndigheter per år. Det är 
dock stor variation på hur kostsamma eller komplicerade anslut-
ningarna är beroende på om avsändaren använder en förmedlings-
tjänst som redan är ansluten eller om avsändaren använder en helt 
oprövad förmedlingstjänst.  

Organisationen för Mina meddelanden är i dag inte dimensione-
rad för att hantera omfattande ny- eller vidareutveckling av Mina 
meddelanden. Det är en ren förvaltningsorganisation. Om det skulle 
bli aktuellt med omfattande ny- eller vidareutveckling av Mina med-
delanden behöver konsekvenserna av detta analyseras innan ett så-
dant beslut fattas. 

Skatteverkets nuvarande förvaltningsorganisation är dimensione-
rad efter en prognos för 2017 enligt tabell nedan. 
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Tabell 7.1 Dimensionering av förvaltningsorganisationen för Mina meddelanden 

Prognoser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mottagare 2 mnkr 5 mnkr 6 mnkr 6 mnkr 6 mnkr 6 mnkr 

– varav Min myndighetspost 25 % 20 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Avsändare, totalt 50 100  200 300 300 300 

– varav nya under året 30 50 100 100 0 0 

Slagningar FaR/dag  

sändningsslagningar 

300 000 400 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Antal meddelanden 87 mnkr 125 mnkr 125 mnkr 125 mnkr 125 mnkr 125 mnkr 

Källa: Skatteverket 2017. 

 
 
Skatteverket planerar att stärka förvaltningsorganisationen succes-
sivt främst avseende användarsupport från senhösten 2017, men 
även avseende kommunikationsresurser och anslutningsstöd för an-
slutande myndigheter. Detta omfattar dock inte omfattande regel-
verksförändringar eller utvecklingsinsatser. 

För att kunna bedöma konsekvenserna av olika scenarier för ut-
vecklingen av Mina meddelanden har Skatteverket gjort ett antal 
generella antaganden. 

 Att grunduppgifter från andra myndigheter tillhandahålls avgifts-
fritt som t.ex. firmateckningskontroller.  

 Nytt flöde hos en redan ansluten myndighet genererar mindre 
arbete än anslutning av en helt ny myndighet till hos Mina med-
delanden då Skatteverket förutsätter att samma anslutning an-
vänds. 

 Anslutning med hjälp av redan ansluten förmedlingstjänst är 
mindre krävande av helt ny anslutning. 

 Fler samtidiga anslutningar ökar kostnaden progressivt, dvs. en 
jämn fördelning av anslutningarna över tid är att föredra ur ett 
kostnadsperspektiv. 

 Fler mottagare ökar behovet av support. 

 Mycket begränsad ny- och vidareutveckling av funktionalitet.  

 Myndigheter med stora volymer ansluter tidigast, dvs. ökningen 
av sända meddelanden är större per ansluten avsändare i början 
av tidsperioden. 
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 Ingen ny brevlådeoperatör ansluter inom innevarande period 
(t.o.m. 2022). 

 Avskrivningar och räntor för lånefinansiering är konstant över 
perioden (t.o.m. 2022). 

För att öka anslutningstakten kan ett antal olika åtgärder vidtas som 
kommer att få konsekvenser för Mina meddelanden. Det är viktigt att 
notera att för många av åtgärderna krävs en ställtid, för t.ex. rekry-
tering av personal eller upphandling, varför det är nödvändigt med 
viss framförhållning innan åtgärden vidtas. 

Förslaget att statliga myndigheter ska skicka elektronisk myndig-
hetspost till enskilda och företag som begärt det från och med 2018 
innebär att Skatteverket måste uppdatera regelverket till en uppskat-
tad engångskostnad på 1 miljon kronor. Därutöver behöver Skatte-
verket göra en informationsinsats till en engångskostnad på 500 tkr, 
svara upp mot ökade prestandakrav, lagring m.m. till en varaktig kost-
nadsökning på 1 miljon kronor samt ökat behov av support till en 
varaktig kostnadsökning på 1 miljon kronor. Det innebär engångs-
kostnader på 1,5 miljoner kronor och varaktiga kostnadsökningar på 
2 miljoner kronor. De beräknade kostnadsökningarna är marginal-
kostnader jämfört med om förändringarna inte inträffar. 

Mot bakgrund av nuvarande budget för 2017 för förvaltnings-
organisationen och en bedömning av sannolikheten för att olika hän-
delser kommer att inträffa enligt ovan är det, enligt Skatteverkets 
bedömning, troligt att kostnaden för Mina meddelanden fördelar sig 
enligt tabellen nedan. 
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Tabell 7.2 Skatteverkets bedömning av kostnaden för  

Mina medelanden 2017–2022, miljoner kronor  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Drift 10,0 15,0 15 15 15 15 
Förvaltning it 13,0 16,0 16 16 16 16 
Förvaltning verksamhet 12,0 16,0 16 16 16 16 
Marknadsföring/kommunikation 6,5 8,5 5 4 3 3 
Extern kostnad*, e-legitimation och SMS 18,0 20,0 10 10 10 10 
Summa 59,5 75,5 62 61 60 60 
Källa: Skatteverket 2017. 
* Enligt Skatteverket är den externa kostnaden mycket svårberäknad och är beroenda av mottagarnas 
beteende. Beräkningen bygger på antagandet att mottagaren begär en avisering för varje meddelande 
och loggar in två gånger per meddelande vilket ger höga kostnader för externa kostnader. 

 
 
Budgetåret 2017 har Skatteverket tilldelats 38,9 miljoner kronor för 
Mina meddelanden och 2018 höjs beloppet till 43 miljoner kronor.4  

Det betyder, givet Skatteverkets antaganden om kostnads-
ökningarna enligt tabellen ovan, att kostnaderna för Mina meddelan-
den kommer att överskrida de tilldelade medlen för 2017 och de me-
del som aviseras för 2018 i höstens budgetproposition. Av tabellen 
framgår vidare att den största utgiftsökningen är 2018 och att utgifts-
nivån de närmaste åren därefter sjunker nästan till 2017 års nivå.  

Utredningens förslag om en ersättningsmodell för brevlåde-
operatörer innebär, om förslaget genomförs, att Skatteverket dels 
kommer att få ersättning för den elektroniska myndighetspost som 
mottagare har valt att få via Min myndighetspost, dels får ökade ut-
gifter för att som avsändare betala ersättning till andra brevlådeope-
ratörer. Utredningen konstaterar även att Skatteverkets utgifter för 
utomstatlig post minskade med 7,3 miljoner kronor mellan 2014 
och 2016, från 132 361 tkr 2014 till 125 069 tkr 2016. Utredningen 
förutsätter att denna minskning av utgifterna för utomstatlig post 
kommer att fortsätta i takt med att Skatteverkets volymer av elek-
tronisk myndighetspost ökar. Förslaget till ersättningsmodell för 
brevlådeoperatörer innebär dessutom att Skatteverket, från och 
med den 1 juli 2018 ska administrera den lag om valfrihet om elek-
troniska brevlådor som utredningen föreslår. Denna uppgift torde 
dock inte föra med sig några egentliga utgiftsökningar med anled-

                                                                                                                                                               
4 Budgetpropositionen för 2017, utg. omr. 3.  
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ning av Skatteverkets antagande om att det inte är troligt att någon 
ny brevlådeoperatör ansluter under de närmaste åren. Dessutom in-
går det redan i dag i Skatteverkets uppgifter att bestämma villkor 
för och sluta avtal med brevlådeoperatörer.  

7.2.4 Mina meddelanden  
– Riksrevisionen om nyttor och kostnader  

Riksrevisionen har gjort en analys av de nyttor och kostnader som 
är förknippade med e-tjänsten Mina meddelanden.5 De direkta nyt-
torna för myndigheter, kommuner och landsting av att införa Mina 
meddelanden är besparingar i porto, kuvert och papper. Det är billi-
gare att skicka post digitalt än med fysisk post. Riksrevisionen skri-
ver att de indirekta nyttorna för offentliga aktörer är att Mina med-
delanden kan ge effektivare arbetsprocesser genom att en större del 
av ärendehanteringen blir digital och att beslut i olika ärenden kan 
meddelas snabbare med hjälp av digital post. Om Mina meddelan-
den integreras med övriga delar av en organisations verksamhets-
system kan det digitala informationsflödet därmed effektiviseras 
och ärendehanteringen gå snabbare.6 

Riksrevisionen har analyserat Pensionsmyndighetens orange ku-
vert. Pensionsmyndigheten skickar varje år ut 7 miljoner ”orange ku-
vert” till individer som är pensionsberättigade. För varje kuvert som 
i stället skickas digitalt sparar Pensionsmyndigheten 2,60 kronor. 
Riksrevisionen har räknat på olika scenarier.7 Om samtliga totalt 
7 miljoner orange kuvert skickas ut digitalt ger det en potentiell direkt 
besparing på 18,2 miljoner kronor (7 miljoner × 2,60 kronor). Kost-
naderna för myndigheten av utveckling av Mina meddelanden är cirka 
9 miljoner kronor och driftskostnaden antas ligga på 450 000 kronor 
per år. Givet att samtliga 7 miljoner orange kuvert skickas digitalt 
första året kommer Pensionsmyndighetens investering i Mina med-
delanden att vara lönsam från första året, eftersom nyttorna i form av 
främst besparingar överstiger kostnaderna för att utveckla och driva 

                                                                                                                                                               
5 Riksrevisionen 2016:14, Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och 
effektivare förvaltning?, s. 47–49. 
6 Riksrevisionen 2016:14, Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och 
effektivare förvaltning? s. 47. 
7 Exemplet och alla uppgifter är hämtade från RiR 2016:14. s. 49 f. 
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Mina meddelanden. En nollpunktsanalys visar att investeringen har 
hämtats hem när cirka 3,5 miljoner orange kuvert skickats ut digitalt. 

Om man i stället antar att mottagarna ansluter sig successivt till 
Mina meddelanden under en period på sju år, allt annat lika, blir in-
vesteringen lönsam det fjärde året. Enligt rekommendation från 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ligger ett rim-
ligt avkastningskrav på en samhällsinvestering på 5–6 procent. Med 
hjälp av internräntemetoden8 finner Riksrevisionen att en ränta på 
5–6 procent nås efter 4 år.9  

7.2.5 Mina meddelanden – Sveriges kommuner och landsting 
om konsekvenserna av att ansluta 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har analyserat vad det skulle 
innebära för kommuner och landsting att ansluta sig till Mina med-
delanden.10 SKL:s bedömning, från både nyttokalkyl och risk- och 
sårbarhetsanalys, är att det finns stora mervärden med att införa 
Mina meddelanden. Enligt SKL är investeringen lönsam för en typ-
kommun efter mellan 1,7 och 4,5 år, beroende på om man räknar 
med indirekta effekter från effektiviseringar i arbetsprocesser. Möj-
liga besparingar eller effektiviseringar är t.ex. inom postfunktion, 
arkivering och minskade störningar i form av färre antal telefon-
samtal till handläggare angående väntetid för beslut. Tjänsten be-
döms även ha potential att bli en viktig pusselbit i kommuners digi-
talisering och e-förvaltning. SKL tog fram tre scenarier:  

 Enbart besparing posthantering. Enligt SKL:s analys och beräkning 
kan exempelkommunen göra en besparing på nominellt knappt 
900 tkr genom att införa Mina meddelanden. Ställt mot invester-
ingskostnaden kan kommunen, räknat med denna nytta, få till-
baka pengarna på 4,5 år. 

                                                                                                                                                               
8 Internräntemetoden innebär att man först slår fast investeringens internränta. Denna jäm-
förs sedan med rimliga avkastningskrav för investeringar, för att på så sätt få en uppfattning av 
investeringens lönsamhet. Enligt Expertgruppen för offentlig ekonomi (ESO) bör samhälls-
investeringar ge en avkastning på 5–6 procent. Se ESO (2013). Investeringar in blanco? En 
ESO-rapport om behovet av infrastruktur. Från RiR 2016:14, s. 50. 
9 I räkneexemplet har Riksrevisionen antagit att 400 000 personer är anslutna det första året, 
1 000 000 personer det andra året, 2 500 000 personer det tredje året, 4 000 000 personer det fjärde 
året, 5 500 000 personer det femte året, 6 000 000 personer det sjätte året och 7 000 000 perso-
ner det sjunde året. RiR 2016:14, s. 50. 
10 SKL 2014, Anslutning Mina meddelanden. Förstudierapport.  
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 Besparing posthantering samt processförbättring. Om även nyttor 
för förbättrad processhantering inkluderas i analysen ökar nytto-
värdena väsentligt. Dock kan det vara osäkert om dessa effekter 
tydligt kan räknas hem. Det varierar från fall till fall – dels hur 
ledarna i respektive kommun betraktar detta, dels i hur det fak-
tiskt går att omsätta till reellt resultat. Dock betraktar uppgifts-
lämnarna processförbättringar om 10 minuter som lågt satta. 

 Besparing posthantering samt ökad säkerhet. I ett tredje scenario 
görs jämförelsen om kommunen betraktar att de kan översätta 
nyttan med en ökad säkerhet. Effekterna blir också mer påtagliga 
och investeringen skulle betalas tillbaka på drygt två år. Kalkylen 
är bara relevant om kommunen betraktar den ökade säkerheten 
med Mina meddelanden och att meddelandena kan tas emot var 
som helst som en nytta och ett mervärde jämfört med nuläget. 

7.2.6 Erfarenheter – myndigheter och kommuner  
som redan anslutit sig till Mina meddelanden 

Utredningen har ställt skriftliga frågor och genomfört telefoninter-
vjuer med samtliga 17 myndigheter som är anslutna till och skickar 
post genom Mina meddelanden. Detta i syfte att få en bild av myn-
digheternas kostnader för att ansluta till och använda tjänsten.  

Det är många faktorer som påverkar kostnaderna för att ansluta 
till och använda Mina meddelanden. Utgångsläget för myndigheterna 
skiljer sig åt – såväl i fråga om teknik- och systemförutsättningar som 
i resurser och ledningsstöd. Av de myndigheter som anslutit sig har 
man också valt olika lösningar, köpa tjänster eller bygga egna system – 
eller en kombination av båda. Vidare har myndigheterna anslutit olika 
typer av ärenden, enstaka ärenden från handläggare till enskild eller 
massutskick, och spännvidden i hur många meddelanden som myn-
digheter faktiskt skickar genom tjänsten skiljer sig dramatiskt åt. 
Skillnaderna påverkar förstås hur mycket det skulle kosta för den 
enskilda myndigheten att öka antalet flöden eller meddelanden som 
kan skickas genom tjänsten. Kostnaderna för att ansluta och använda 
Mina meddelanden behöver även ställas mot nyttorna. 

Myndigheterna har ofta svårt att särskilja kostnaderna kopplade 
till Mina meddelanden. En synpunkt som framförs är att flera 
myndigheter arbetar för att få bort eller i alla fall kraftigt minska 
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pappersposten, och varje system som har någon utskrifts-, sms- 
eller e-post funktion behöver därför anpassas. Arbetet kopplat till 
Mina meddelanden är därför en mindre del – och kostnad – av detta 
större arbete. När myndigheterna, bland annat genom att utveckla 
e-tjänster, har minskat antalet brev blir även kostnaderna för Mina 
meddelanden lägre. 

De flesta av de myndigheter som använder sig av tjänsten verkar 
vara överens om att det potentiellt sett finns många fördelar med 
Mina meddelanden, såväl när det gäller utökad kvalitet och service 
till mottagarna som ekonomiska fördelar. Ju fler pappersutskick 
som blir digitala desto mer pengar spar myndigheterna på porto, 
papper och kuvert, arbetstid, print och kuvertering.  

Utredningens analys visar dock att införandet av elektronisk 
post kortsiktigt inte behöver medföra besparingar. Problemet är att 
Mina meddelanden, såväl på avsändar- som på mottagarsidan, inte 
har tillräckligt hög anslutningsgrad. Tjänstens positiva potential är 
helt beroende av hur många mottagare som är anslutna. Utan en 
högre anslutningsgrad bland mottagarna kan det i dag vara en eko-
nomiskt dålig affär för en myndighet att ansluta till tjänsten. Som 
det är i dag måste myndigheterna ibland ha parallella system som 
fortsätter att ta emot myndighetspost på papper. Vidare kan det 
vara så att en och samma myndighet kan ha förberett vissa utskick 
till Mina meddelanden men inte andra. Myndigheter som arbetat 
hårt för att samkuvertera kan, så länge inte allt är anpassat till Mina 
meddelanden, fortfarande behöva skicka papperspost för en del av 
utskicket och därigenom gå miste om de ekonomiska fördelarna 
eftersom man fortfarande har kvar portokostnaden.  

När de intervjuade resonerar om vad kostnaderna skulle bestå i 
för att öka den digitala myndighetsposten framstår de tekniska 
utmaningarna och kostnaderna som begränsade. Det gäller även på 
kommunal nivå där man i regel har hundratals olika system men om 
man accepterar en enkel pdf-lösning och outlookplugin tycks de 
tekniska och ekonomiska hindren för ökad användning vara små. 
(Att anpassa och integrera alla system framställs som kostnadsmäs-
sigt ohållbart).  

Den verkliga utmaningen – och kostnaden – finns inom myndig-
heterna. Därför finns det behov av att bedriva internt ”fotarbete”, 
att informera och stödja såväl enskilda handläggare som att få med 
andra verksamhetsgrenar, avdelningar och förvaltningar. Ett sådant 
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arbete förutsätter dock att ledningen fattar beslut om digital post. 
I såväl statlig som kommunal verksamhet ser man en utmaning i att 
få handläggare, som är vana vid att skicka post manuellt, att arbeta 
på ett annat sätt. Det är ett arbete som tar tid.  

Utredningen konstaterar att: 

 det kortsiktigt kan medföra ökade kostnader för myndigheter att 
anpassa system och arbetssätt för att skicka post digitalt men att 
det långsiktigt är både billigare och bättre ur miljösynpunkt.  

 kostnadskalkylen är helt beroende av hur många avsändare och 
mottagare som är ansluta till tjänsten. Myndigheternas förut-
sättningar för att ansluta till Mina meddelanden ser olika ut lik-
som kostnaderna för att övergå till digital myndighetspost.  

 utredningens förslag – ett årtal för när myndigheternas kom-
munikation ska vara digital i kombination med en rättighet för 
enskilda att ta emot myndighetspost digitalt kommer att bidra 
till att korta tiden för att det ska finnas en kritisk massa av an-
vändare av digital myndighetspost. 

 myndigheterna – i och med att anslutningsgraden kommer att 
öka – kommer att kunna hantera kostnaderna för att ställa om till 
digital myndighetspost inom ramen för myndighetens löpande  
effektiviseringsarbete.  

 det finns ett värde i att inte bara följa utvecklingen av användan-
det av digital myndighetspost utan också vilka ekonomiska be-
sparingar som utfasningen av papperspost genererar. 

En förutsättning för att detta upplägg ska fungera och att kalkylen 
ska gå ihop är dock att mottagarna av digital myndighetspost – en-
skilda och företag – inte bara känner till och hittar tjänsten utan 
även ser mervärdet av och använder den. Nationella digitala tjänster 
ska utgå från enskildas och företags behov. Här har de berörda aktö-
rerna och hela den offentliga sektorn, ett gemensamt ansvar. Digital 
myndighetspost handlar inte enbart om rationalisering utan också – 
vissa skulle säga främst – om att skapa möjligheter för bättre kvalitet 
för enskilda och företag.  
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7.3 Förslagens konsekvenser  
för den kommunala självstyrelsen 

Utredningen lämnar inga förslag som har konsekvenser för den 
kommunala självstyrelsen. Däremot behöver samarbetet mellan sta-
ten, kommunerna och landstingen ges fastare former genom över-
enskommelser och uppföljning. En av ambitionerna med att samla 
ansvaret hos en myndighet är också att den ska kunna vara en natur-
lig motpart till SKL och stödja samverkan mellan statliga myndig-
heter och kommuner i det digitala utvecklingsarbetet.  

De förslag som utredningen lämnar när det gäller digital myndig-
hetspost innebär i formell mening ingen förändring för kommuner 
och landsting. Redan i dag är det möjligt för kommunala och lands-
tingskommunala myndigheter att ansluta sig till Mina meddelanden 
och skicka digital myndighetspost. Däremot innebär utredningens 
förslag en tydlig ambitionshöjning även för kommunala myndigheter 
som står för cirka 70 procent11 av kontakterna med medborgarna. 
Med utredningens förslag får de statliga myndigheterna ”gå före” 
men nationella digitala tjänster ska utvecklas utifrån medborgarnas 
behov, vilket förutsätter en bred och omfattande samverkan mellan 
statliga myndigheter, mellan kommunala myndigheter, mellan stat 
och kommun samt mellan offentlig och privat sektor.  

Våren 2016 genomförde TNS Sifo, på uppdrag av SKL, en under-
sökning om vad invånarna i Sverige anser om digitalisering. Under-
sökningen visar att en majoritet av invånarna är positiva till en ökad 
digitalisering. Förväntningarna är höga på att erbjudas e-tjänster och 
digital kommunikation med kommuner, landsting och regioner. Men 
få anser att sektorn lever upp till förväntningarna. Endast 21 procent 
uppger att de tycker att kommunen och landstinget eller regionen 
lever upp till deras förväntningar på digital service i ganska eller 
mycket stor utsträckning.12  

Digitaliseringen är viktig för att skapa tillit. God samverkan be-
hövs inom hela den offentliga sektorn. I dag är få kommuner an-
slutna till Mina meddelanden och än så länge har inget landsting 
anslutit sig till tjänsten. Inom ramen för utredningens arbete har det 
                                                                                                                                                               
11 SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, delbetänkande 
av Digitaliseringskommissionen, s.142. 
12 http://www.smartarevalfard.se/faktaochanalys/ 
invanarnasdigitalaforvantningarpakommunerochlandsting.1863.html 
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framkommit synpunkter på att de vägledningar m.m. som finns för 
Mina meddelanden i stor utsträckning har ett statligt perspektiv. En 
framgångsfaktor i det fortsatta arbetet är att det finns en bra sam-
verkan mellan stat och kommun.  

7.4 Förslagens konsekvenser för brottsligheten 

Identitetsintrång, eller id-kapningar som det också kallas13, är ett 
växande problem. Under 2016 anmäldes 200 000 bedrägerier varav 
120 000 byggde på en id-kapning.14 I likhet med Digitaliserings-
kommissionen15 bedömer utredningen att digital myndighetspost 
kan ha brottsförebyggande effekter när det gäller identitetsintrång.  

Den som har en digital brevlåda för myndighetspost får ett säker-
hetsmeddelande från Skatteverket så fort folkbokföringsadressen 
ändras i myndighetens register. Denna avisering skickas enbart till 
personer som har en digital brevlåda, vilket ger dessa personer möj-
lighet att snabbare reagera och minska risken för att någon använder 
ens personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. För att ytter-
ligare minska risken för bedrägerier har Skatteverket även utvecklat 
tjänsten Spärra obehörig adressändring och med den godkänns bara 
adressändringar som görs med e-legitimation i Skatteverkets e-tjäns-
ter för Flyttanmälan eller Särskild postadress. Ökad anslutning av 
privatpersoner och företag till Mina meddelanden kommer sannolikt 
att innebära att fler väljer att ta emot digital post från företag i brev-
låda hos en operatör som är ansluten till infrastrukturen. Detta kom-
mer att motverka bedrägerier och intrångsförsök. Om Mina medde-
landen utvecklas till en nationell digital tjänst kan effekten på denna 
form av kriminalitet bli påtaglig. 

                                                                                                                                                               
13 Identitetsintrång kan handla om att någon använder ens namn, personnummer och hemadress 
för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp 
en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan. Id-kapning kan också handla om 
att ens personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för 
att köpa varor på kredit i butiker. 
14 Presentation av Nationellt bedrägericenter på E-legitimationsdagen den 1 februari 2017. 
http://www.elegnamnden.se/download/18.5c1163881590be297b51bdbb/1486115835330/E-
legdagen+Polisen.pdf 
15 SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, delbetänkande 
av Digitaliseringskommissionen, s. 285. 
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I takt med att antalet användare av Mina meddelanden ökar kan 
man dock även anta att intresset för att på något sätt missbruka 
eller störa tjänsten också kan komma att öka.  

7.5 Förslagens konsekvenser för sysselsättning  
och offentlig service i olika delar av landet 

I såväl statlig som kommunal verksamhet finns det i dag personer 
som arbetar med att skriva ut, kuvertera och frankera fysisk post 
samt med att dela ut pappersposten internt på myndigheten. I takt 
med att den digitala posten ökar kommer behovet av att utföra 
dessa uppgifter att minska. Även om utredningens förslag är att det 
ska bli en rättighet för enskilda och företag att ta emot post digitalt 
är utredningens bedömning att utfasningen av arbetet kopplat till 
den fysiska posthanteringen kommer att kunna lösas genom att 
berörda medarbetare får andra uppgifter eller genom naturlig avgång 
(pensionsavgångar m.m.). Vidare får myndigheterna viss tid på sig 
att planera och ställa om verksamheten.  

Till skillnad från vissa strömmade tjänster där internettäckningen 
kan vara ett problem, som att t.ex. att se film via internet, kräver 
inte digital myndighetspost att enskilda eller företag har ett snabbt 
bredband.  

7.6 Förslagens konsekvenser för  
postföretagen och tryckerier 

Utredningens förslag om en rättighet för enskilda att ta emot post 
digitalt kommer att få konsekvenser för postföretagen. Post- och 
telestyrelsen uppskattar de statliga postvolymerna till cirka 150–
200 miljoner försändelser per år. En bedömning av hur det ser ut på 
kommun- och landstingsnivå är däremot inte möjlig att göra. I för-
hållande till totalvolymen för marknaden 2016 innebär detta, förut-
satt att all statlig myndighetspost digitaliseras, en (volym)påverkan 
på marknaden om uppskattningsvis totalt 7–9 procent. Vid en steg-
vis övergång till digital myndighetspost kan konsekvenserna – sett 
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isolerat från övriga förändringar på den fysiska brevmarknaden – få 
en förhållandevis begränsad effekt på marknaden.16 

En statlig digitalisering stärker dock sannolikt den pågående rörel-
sen på den privata marknaden och den kommunala sektorn (inklusive 
landsting) även om denna del inte omfattas av förslagen. Erfarenheter 
från utvecklingen på den danska postmarknaden visar att när offentlig 
kommunikation med medborgare och företag digitaliseras följer även 
den privata sektorn med.17 De direkta konsekvenserna av utredning-
ens förslag kan ses som relativt marginella medan den indirekta på-
verkan kan ha en mer påtaglig effekt, om än betydligt mer osäker att 
uppskatta. Rörelsen utanför statlig sektor har redan tagit fart. Utred-
ningen noterar att Kivra redan har över en miljon anslutna användare.  

Hela postbranschen genomgår en omvälvande strukturomvand-
ling. Utredningens förslag om digital myndighetspost bör sättas i 
relation till att det under många år, inte bara i Sverige utan även inter-
nationellt, funnits en tydlig trend med fallande brevvolymer.  

Av Trafikanalys redovisning av trafikvolymen av postverksam-
heten 2015 framgår att mängden behandlade brev, adresserade tid-
ningar och adresserad reklam har minskat gradvis från 3,5 miljarder 
2000 till 2,3 miljarder 2015. Under åren 2014–2015 minskade antalet 
med 171 miljoner. Samtidigt har volymerna paket i stort sett för-
dubblats och volymen oadresserad reklam och gruppreklam ökat 
väsentligt samma år. 

Postföretagen är väl medvetna om den omställning som såväl den 
offentliga sektorn som det övriga samhället genomgår och att det får 
konsekvenser för den fysiska posten. Utredningens bedömning är 
dock att det finns en beredskap hos postföretagen, som arbetar med 
att anpassa sitt tjänsteutbud för att kunna möta dessa förändringar. 

7.7 Förslagens konsekvenser för  
jämställdheten mellan kvinnor och män  

Utredningens bedömning är att de förslag som utredningen lägger 
fram inte kommer att ha några konsekvenser för jämställdheten 
mellan kvinnor och män. I den enkätundersökning som utredningen 
                                                                                                                                                               
16 Enligt uppskattningar från PTS. Uppgifterna lämnas med reservation för att det finns en hög 
grad av osäkerhet i skattningen av de statliga postvolymerna. 
17 PTS, Svensk Postmarknad 2015, s. 19. 
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lät genomföra om allmänheten och företagens inställning till digital 
myndighetspost framgår att det inte finns några betydande skillnader 
mellan män och kvinnor när det gäller inställningen till digital post. 
Såväl utredningens egen undersökning som andra undersökningar 
(internetanvändningen i Sverige) visar också att förutsättningarna för 
att ta emot digital myndighetspost – till dator eller mobil med inter-
netuppkoppling samt internet är hög hos både kvinnor och män.  

7.8 Förslagens konsekvenser för möjligheterna  
att nå de integrationspolitiska målen  

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Digital 
myndighetspost kan innebära flera fördelar för personer som önskar 
eller behöver ta emot information från myndigheter på annat språk 
än svenska.  

I nuläget finns det ingen e-legitimation i Sverige som erbjuds de 
som inte har svenskt personnummer. Därför kan individer utan 
personnummer inte ansluta som mottagare till Mina meddelanden. 
När det gäller t.ex. nyanlända tilldelas de inte heller samordnings-
nummer. Detta är ett hinder för att uppnå de integrationspolitiska 
målen. Utredningens förslag i delbetänkandet påverkar dock inte 
möjligheterna att uppnå dessa mål. I det kommande arbetet avser 
utredningen att närmare behandla frågor om e-legitimation och 
samordningsnummer.  

7.9 Förslagens konsekvenser för användbarhet,  
tillgänglighet, integritet och säkerhet 

7.9.1 Användbarhet och tillgänghet  

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksam-
het, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsätt-
ning. Det gäller lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till informa-
tion och ett bra bemötande. Bristande tillgänglighet är när en person 
med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet 
inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska 
komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktions-
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nedsättning.18 Utredningens förslag innebär en rättighet för enskilda 
och företag att ta emot myndighetspost digitalt – inte en skyldighet. 
För dem som inte kan eller vill ta emot post digitalt föreslår utred-
ningen ingen förändring, utan möjligheten till papperspost ska finnas 
kvar. Enligt utredningens bedömning kan dock digital myndighets-
post öka tillgängligheten för personer med vissa funktionsnedsätt-
ningar, t.ex. personer som använder talsyntes.  

Användbarhet definieras enligt ISO-normen 9241-11 som föl-
jande: ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan 
bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, 
effektivt och för användaren tillfredsställande sätt”.19 Utredningen 
vill understryka vikten av att alla myndigheter ska ha ett användar-
perspektiv på digitaliseringen, både när man utvecklar och tillgäng-
liggör digitala tjänster. Det ingår också i den föreslagna myndighet-
ens uppgift att ”genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning 
och rådgivning stödja och samordna (de offentliga) myndigheterna 
i deras arbete för att utveckla den digitala förvaltningen”. Utred-
ningens bedömning är att den föreslagna myndigheten kan bidra till 
att effektivisera styrningen av digitaliseringen i den offentliga sek-
torn, samtidigt som förutsättningarna för en medborgarcentrerad, 
innovativ och effektiv verksamhetsutveckling förbättras.  

Samhällets ökade digitalisering i allmänhet, och myndigheternas 
utveckling av digitala tjänster i synnerhet, aktualiserar vikten av ett 
inkluderande perspektiv och behovet av att den offentliga sektorn 
kan stödja grupper som behöver kunskap eller utrustning för att vara 
digitalt delaktiga. För att underlätta övergången till digital myndig-
hetspost kommer det att behövas olika former av informations- och 
stödinsatser.  

För att kunna ta emot elektronisk myndighetspost måste mot-
tagarna, dvs. enskilda och företag, ha tillgång till internet.  

Utredningen vill i detta sammanhang även lyfta den befintliga 
infrastruktur som Sverige har i folkbiblioteken. Av bibliotekslagen20 
framgår varje kommun ska ha ett folkbibliotek, att de ska vara till-
gängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Vidare ska 
folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informations-

                                                                                                                                                               
18 http://www.mfd.se/tillganglighet/gor-tillgangligt/, 2017-03-06. 
19 https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndbarhet, 2017-03-06. 
20 Bibliotekslagen(2013:801). 
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teknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktig-
het i kulturlivet. Av lagen framgår även att biblioteksväsendet ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsätt-
ning och åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska.  

Redan i dag kommer många personer till biblioteken för att få 
hjälp med att logga in på och använda sig av myndigheternas e-tjäns-
ter. Under senare år har därför biblioteken delvis ändrat sitt folk-
bildningsarbete och bland annat tagit fram en digital första hjälpen. 
Under 2015 genomförde folkbiblioteken fler än 11 000 kurstillfällen 
för att höja den digitala delaktigheten. Det är också värt att lyfta 
fram studieförbundens arbete på det här området, och det sam-
arbete de har med biblioteken, inte minst för nyanlända. 

7.9.2 Integritet och säkerhet 

Frågor om integritet och säkerhet måste ses som en integrerad del 
av digitaliseringen. Genom tidiga riskanalyser kan åtgärder vidtas 
för att minska risker för t.ex. avbrott och integritetsintrång redan i 
samband med att tjänster och system utvecklas.21 Utredningen an-
ser att säkerhets- och integritetsfrågor är centrala i den offentliga 
förvaltningens digitaliseringsarbete. Det är komplexa frågor som 
ofta innebär svåra avvägningar. Utredningen delar Riksrevisionens 
bedömning att:  

Vår samhällsekonomiska bedömning visar att e-tjänster, framför allt 
förvaltningsgemensamma, kan minska kostnaderna och skapa samhälls-
ekonomiska nyttor i form av enklare kommunikation mellan förvalt-
ning och medborgare, transparens i den offentliga verksamheten, effek-
tivare informationshantering samt innovation och ekonomisk tillväxt. 
Det finns direkta kostnader med att digitalisera den offentliga förvalt-
ningen samt risker framför allt kopplade till den personliga integriteten 
och sekretessen. Riskerna står i kontrast till målen om effektivitet och 
öppenhet i den offentliga förvaltningen. En fortsatt utveckling av e-
förvaltningen blir därför en avvägning mellan olika värden; effektivitet, 
transparens, integritet och sekretess.22  

                                                                                                                                                               
21 PTS synpunkter på delbetänkandet SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft 
– vägval för framtiden (N2015/08335/ITP), s. 10.  
22 Riksrevisionen 2016:14, Den offentliga förvaltningens digitalisering.  
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Övergången till digital myndighetspost aktualiserar flera frågor 
kopplade till säkerhet men också allmänhetens tilltro till systemet. 
Om säkerheten inte fungerar brister tilliten vilket kan få långtgående 
negativa konsekvenser.23  

Som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skri-
ver i sitt remissvar till Digitaliseringskommissionens betänkande be-
hövs ett systematiskt risk- och sårbarhetsperspektiv på införandet av 
digital myndighetspost. Enligt MSB är det angeläget att informa-
tionssäkerhetsaspekten omhändertas, inte minst för att individer och 
företag ska kunna ha förtroende för de nationella digitala tjänsterna. 

Enligt utredningens förslag ska därför den föreslagna myndigheten 
samverka med Datainspektionen, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap samt Post och telestyrelsen i frågor om digitalisering 
av förvaltningen, personlig integritet och informationssäkerhet. 

                                                                                                                                                               
23 Långtidsutredningen anser att den höga nivå av tillit och den i huvudsak väl fungerande 
offentliga förvaltning som finns i Sverige bidrar till att stärka den svenska ekonomins anpass-
ningsförmåga. En hög nivå av tillit har visat sig samvariera med god ekonomisk utveckling, 
hög ekonomisk jämlikhet och låg grad av korruption, men också med bl.a. hög utbildnings-
nivå och god folkhälsa. Långtidsutredningen framhåller att en hög nivå av tillit också bidrar 
till en god anpassningsförmåga i ekonomin. Ett samhälle som präglas av tillit har lättare att 
ställa om för att hantera nya, framtida utmaningar. SOU 2015:104, s. 17. 
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8 Författningskommentar 

8.1 Förslag till lag om valfrihet om elektroniska 
brevlådor 

1 § 

I paragrafen regleras att Skatteverket får tillhandahålla valfrihets-
system för tjänster avseende elektroniska brevlådor som upphand-
las inom myndighetens verksamhet enligt förordningen (2018:000) 
om infrastruktur för säkra elektroniska försändelser. Det innebär 
att mottagaren har rätt att välja den leverantör som ska utföra 
tjänsten och som Skatteverket har godkänt och tecknat avtal med. 

Skälen för att Skatteverket ska få tillhandahålla ett valfrihets-
system för elektroniska brevlådor behandlas i avsnitt 6.3. 

2 § 

I paragrafen regleras att Skatteverket ska tillämpa lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem när myndigheten tillhandahåller valfrihetssystem 
enligt denna lag. Därefter följer förklaringar om vad som ska avses 
med 

enligt första punkten leverantör (brevlådeoperatör), 
enligt andra punkten tjänst (elektronisk brevlåda) och 
enligt tredje punkten upphandlande myndighet (Skatteverket). 
Överväganden finns i avsnitt 6.3. 
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8.2 Alternativ 1, Förslag till förordning om ändring  
i förordningen (2016:1023) med instruktion  
för Ekonomistyrningsverket 

1 § 

I paragrafen görs ett tillägg som behandlar de uppgifter som tillkom-
mer när Ekonomistyrningsverket får ansvar för digitaliseringen av 
den offentliga förvaltningen. Ekonomistyrningsverket ska ha ansvar 
för att inom den offentliga förvaltningen stödja digital utveckling 
och genomföra nationella digitala tjänster. Paragrafen reglerar vidare 
att myndigheten ska göra det som behövs för att säkerställa en effek-
tiv och ändamålsenlig digitalisering av statsförvaltningen. 

Skälen för att myndigheten ska ha ett samlat ansvar för digitali-
seringen av den offentliga förvaltningen behandlas i avsnitt 4. 

2 § 

I paragrafen läggs till fyra nya punkter (5–8) som behandlar Eko-
nomistyrningsverkets tillkommande uppgifter. 

Punkten 5 gäller att Ekonomistyrningsverket ska ge stöd till  
regeringen i principiella och strategiska frågor om den offentliga 
sektorns digitalisering samt i frågor om den offentliga sektorns digi-
talisering som Europeiska Unionen och internationella samarbets-
organ behandlar. Det som avses är avgörande och taktiska frågor för 
att underlätta digitaliseringen. 

Punkten 6 gäller att Ekonomistyrningsverket ska säkerställa att 
myndigheterna har tillgång till en ändamålsenlig infrastruktur när 
det gäller gemensamma standarder och liknande. 

Punkten 7 gäller att Ekonomistyrningsverket ska stödja myndig-
heterna i intern styrning och kontrollen av it-stöd. 

Punkten 8 gäller att Ekonomistyrningsverket ska stödja myndig-
heter i att ta fram gemensamma uppförandekoder när det gäller per-
sonuppgiftsbehandling enligt Art. 40 i dataskyddsförordningen. Upp-
förandekoderna ska bidra till att dataskyddsförordningen genomförs 
korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer där behand-
ling av personuppgifter sker. Ekonomistyrningsverket ska även stödja 
de som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller person-
uppgiftsbiträden i utarbetandet av sådana uppförandekoder. 

Överväganden behandlas i avsnitt 4. 
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5 § 

I paragrafen läggs till tre nya punkter (7–9) som behandlar Ekonomi-
styrningsverkets tillkommande uppgifter. 

Punkten 7 gäller att Ekonomistyrningsverket ska följa upp och 
analysera utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering och 
användningen av nationella digitala tjänster baserad på nyckeltal och 
myndigheters rapportering till regeringen. 

Punkten 8 gäller att Ekonomistyrningsverket ska samla in och 
sammanställa information om planerade och pågående strategiska 
digitaliseringsinitiativ. 

Punkten 9 gäller att Ekonomistyrningsverket ska bidra till att 
gemensamma digitaliseringsinitiativ kan följas upp och hjälpa myn-
digheterna i uppföljning av nyttorealisering av it-projekt och verka 
för återutnyttjande av tekniska lösningar. 

Skälen för att myndigheten ska ansvara för löpande analys och upp-
följning av den offentliga sektorns digitalisering behandlas i avsnitt 4. 

7 § 

I paragrafen läggs till en ny punkt (7) som behandlar att Ekonomi-
styrningsverket årligen ska lämna en redovisning och analys av den 
offentliga sektorns digitalisering och användningen av nationella digi-
tala tjänster. Det ska även ingå omvärldsbevakning av relevanta länders 
utveckling i rapporten som ska lämnas senast den 15 mars varje år. 

Skälen för att myndigheten årligen ska rapportera den offentliga 
sektorns digitaliseringsutveckling behandlas i avsnitt 4.5. 

9 a § 

I paragrafen, som är ny, behandlas den offentliga verksamheten 
gällande e-legitimation som flyttas i sin helhet från E-legitimations-
nämnden till Ekonomistyrningsverket. Inga materiella ändringar 
görs av uppgifterna. Förordningen (2010:1497) med instruktion för 
E-legitimationsnämnden upphör att gälla. E-legitimationsnämnden 
läggs alltså ned men verksamheten fortsätter i Ekonomistyrnings-
verkets regi. 

Skälen för att Ekonomistyrningsverket ska ta över E-legitimations-
nämndens uppgifter behandlas i avsnitt 4.5. 
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15 a § 

I paragrafen, som är ny, behandlas att Ekonomistyrningsverket ska 
ansvara för vägledning för webbutveckling för offentliga myndig-
heter. Uppgiften flyttas till Ekonomistyrningsverket från Post- och 
telestyrelsen. 

Skälen för att Myndigheten ska ansvara för vägledning för webb-
utveckling behandlas i avsnitt 4.5. 

16 § 

I paragrafen läggs till att Ekonomistyrningsverket ska stödja och 
samordna de offentliga myndigheterna i deras arbete för att utveckla 
den digitala förvaltningen. Stödet ska erbjudas genom metodutveck-
ling, riktlinjer, utredningar, utbildning, erfarenhetsutbyte och råd-
givning. 

Ekonomistyrningsverket ska i digitaliseringsfrågor stödja sam-
verkan mellan statliga myndigheter, mellan statliga myndigheter och 
kommuner och mellan offentliga myndigheter och näringslivet. 

Skälen för att Ekonomistyrningsverket ska stödja andra myndig-
heter och samverkan i det digitala utvecklingsarbetet behandlas i av-
snitt 4.5. 

19 a § 

I paragrafen, som är ny, regleras att Myndigheten ska verka för in-
formations- och erfarenhetsutbyte om den nationella digitala infra-
strukturen och nationella digitala tjänster för att förenkla för en-
skilda och företag och säkerställa en effektiv och ändamålsenlig 
offentlig förvaltning. Det ska göras i samverkan med de offentliga 
myndigheter och andra aktörer som Ekonomistyrningsverket be-
dömer vara relevanta i sammanhanget. 

Skälen för att Ekonomistyrningsverket ska verka för informa-
tions- och erfarenhetsutbyte behandlas i avsnitt 4.5. 
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19 b § 

I paragrafen, som är ny, regleras att Ekonomistyrningsverket ska 
samarbeta med Kammarkollegiet i dess uppgift att upphandla sam-
ordnade ramavtal inom området informationsteknik. Ekonomistyr-
ningsverket ska därigenom verka för bästa möjliga villkor för anskaff-
ning och användning av verksamhetsanpassad informationsteknik 
inom offentlig sektor. Ekonomistyrningsverket ska även beakta in-
tresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. 

Skälen för att Ekonomistyrningsverket ska verka för goda vill-
kor vid upphandling av it-lösningar behandlas i avsnitt 4.5. 

19 c § 

I paragrafen, som är ny, regleras att Ekonomistyrningsverket ska 
samverka med Datainspektionen, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap samt Post- och telestyrelsen i frågor om digitalisering 
av förvaltningen, personlig integritet och informationssäkerhet. 
Samverkan ska hjälpa till att överbrygga eventuella klyftor och skapa 
samsyn när det gäller säkerhets- och integritetsfrågor inom digitali-
sering. Ekonomistyrningsverket ska även hjälpa till att sprida de  
gemensamma ställningstaganden som görs inom nämnda samverkan. 

Skälen för att Ekonomistyrningsverket ska samverka med Data-
inspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 
Post- och telestyrelsen behandlas i avsnitt 4.5. 

23 a § 

I paragrafen, som är ny, regleras att det vid Ekonomistyrnings-
verket ska finnas ett råd för digitaliseringssamverkan som ska ge 
myndighetschefen råd i arbetet med att främja utvecklingen av den 
offentliga sektorns digitalisering. Digitaliseringssamverkansrådet 
ska dessutom stödja samverkan mellan de olika aktörerna i utveck-
lingen av e-förvaltningen i den offentliga sektorn. 

Skälen för digitaliseringssamverkansrådet behandlas i avsnitt 4.5. 
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23 b § 

I paragrafen, som är ny, regleras att digitaliseringssamverkansrådet 
ska bestå av Ekonomistyrningsverkets chef, som är ordförande, och 
cheferna för de myndigheter som regeringen beslutar samt en repre-
sentant för Sveriges Kommuner och Landsting. 

Motiveringen bakom rådets sammansättning behandlas i avsnitt 4.5. 

23 c § 

I paragrafen, som är ny, regleras att frågor av principiell eller större 
vikt ska föredras i rådet innan myndighetschefen fattar beslut. Vad 
som är frågor av principiell eller större vikt får avgöras av myndig-
hetschefen. Skyldigheten att föredra frågor avgörs av deras betydelse 
i sak och inte beroende av vem som enligt myndighetens arbetsord-
ning faktiskt beslutar. Det är myndighetschefen som har beslutsrätt. 

Skälen för bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.5. 

27 a § 

I paragrafen, som är ny, regleras att Myndigheten ska tillämpa intern-
revisionsförordningen (2006:1228). 

Skälen för att Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförord-
ningen behandlas i avsnitt 4.5. 

31 § 

I paragrafen görs ett tillägg om att Ekonomistyrningsverket får med-
dela föreskrifter i fråga om verkställigheten av författningar om den 
statliga förvaltningens digitalisering. 

Skälen för att Myndigheten ska få meddela föreskrifter behand-
las i avsnitt 4.5. 
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8.3 Alternativ 2, Förslag till förordning om ändring  
i förordningen med instruktion för den myndighet 
som får uppdraget 

Uppgifter 

1 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska medverka till att digitaliser-
ingen av den offentliga förvaltningen kan genomföras och att målen 
som har satts upp av regeringen kan nås. Myndigheten ska ha ansva-
ret inom den offentliga förvaltningen för att stödja digital utveckling 
och genomföra nationella digitala tjänster. Paragrafen reglerar vidare 
att myndigheten ska göra det som behövs för att säkerställa en effek-
tiv och ändamålsenlig digitalisering av statsförvaltningen. 

Skälen för att myndigheten ska ha ett samlat ansvar för digitali-
seringen av den offentliga förvaltningen behandlas i avsnitt 4.5. 

2 § 

Paragrafen reglerar att myndigheten ska stödja regeringen i princi-
piella och strategiska frågor om den offentliga sektorns digitalisering 
samt i frågor om den offentliga sektorns digitalisering som Euro-
peiska Unionen och internationella samarbetsorgan behandlar. Det 
som avses är avgörande och taktiska frågor för att underlätta digi-
taliseringen. 

Skälen för att myndigheten ska stödja regeringen i digitaliserings-
frågor behandlas i avsnitt 4.5. 

3 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska ansvara för att det finns 
en ändamålsenlig infrastruktur som de offentliga myndigheterna har 
tillgång till för standarder, normer och klassificering som ska vara 
gemensamma för elektroniskt informationsutbyte samt att myndig-
heten ska stödja de offentliga myndigheterna i deras utveckling av 
den interna styrningen och kontrollen av it-stöd. 

Skälen för att myndigheten ska ansvara för infrastruktur och stöd 
vid utveckling av intern styrning och it-stöd behandlas i avsnitt 4.5. 
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4 § 

Paragrafen reglerar att myndigheten ska uppmuntra utarbetandet av 
uppförandekoder enligt art. 40 Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen) inom 
e-förvaltningen. Myndigheten ska även stödja de som företräder 
kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden i 
utarbetandet av sådana uppförandekoder. 

Skälen för att myndigheten ska uppmuntra utarbetandet av upp-
förandekoder behandlas i avsnitt 4.5. 

Webbutveckling 

5 § 

I paragrafen regleras att myndigheten är ansvarig för vägledning för 
webbutveckling för offentliga myndigheter.  

Skälen för att myndigheten ska ansvara för vägledning för webb-
utveckling behandlas i avsnitt 4.5. 

Analys och uppföljning 

6 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska ansvara för löpande ana-
lys och uppföljning av den offentliga sektorns digitalisering. 

I första punkten regleras att myndigheten löpande ska följa upp 
och analysera utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering 
och användningen av nationella digitala tjänster baserat på nyckeltal 
och myndigheters rapportering till regeringen. 

I andra punkten regleras att myndigheten löpande ska samla in 
och ställa samman information om planerade och pågående digita-
liseringsinitiativ av strategisk natur. 

I tredje punkten regleras att myndigheten ska bidra till att ge-
mensamma digitaliseringsinitiativ kan följas upp och bistå myndig-
heterna i uppföljning av nyttorealisering av it-projekt och verka för 
spridning och återutnyttjande av tekniska lösningar. 
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Skälen för att myndigheten ska ansvara för löpande analys och 
uppföljning av den offentliga sektorns digitalisering behandlas i av-
snitt 4.5. 

E-legitimation 

7 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska ha ett samlat ansvar för 
frågor om E-legitimation. Reglerna är hämtade från förordningen 
(2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden som upp-
hör att gälla när denna förordning träder i kraft. 

Första punkten reglerar att myndigheten ska vara stödjande och 
samordnande när det gäller elektronisk identifiering och under-
skrift i den offentliga förvaltningens e-tjänster. 

I andra punkten regleras att myndigheten efter överenskom-
melse med upphandlande myndigheter ska tillhandahålla system för 
säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra stycket 2 lagen 
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk 
identifiering, 

I tredje punkten regleras att myndigheten ska administrera valfri-
hetssystem enligt 1 § andra stycket 3 samma lag, och 

I fjärde punkten regleras att myndigheten ska upprätta och driva 
en sådan nationell webbplats för annonsering av valfrihetssystem 
som avses i 4 § samma lag. 

I femte punkten regleras att myndigheten ska uppfylla de sam-
arbetsskyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat enligt arti-
kel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 
av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster 
för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upp-
hävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen) samt enligt 
rättsakter som har antagits med stöd av den artikeln. Myndigheten ska 
vara gemensam kontaktpunkt för samarbetet och samla de övriga 
svenska myndigheterna i det gemensamma arbetet gentemot EU. 

I sjätte punkten regleras att myndigheten även i övrigt ska före-
träda Sverige i frågor som rör gränsöverskridande elektronisk iden-
tifiering enligt eIDAS-förordningen och ska lämna stöd och infor-
mation till myndigheter i sådana frågor. 
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I sjunde punkten regleras att myndigheten ska upprätta och driva 
en svensk förbindelspunkt (nod) för gränsöverskridande elektro-
nisk identifiering i enlighet med kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 2015 om interopera-
bilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och be-
trodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre markna-
den. Förordning (2016:579). 

I åttonde punkten regleras att myndigheten ska delta i internatio-
nellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och informa-
tionsutbyte inom sitt ansvarsområde. 

Skälen för att myndigheten ska ta över E-legitimationsnämndens 
uppgifter behandlas i avsnitt 4.5. 

Stöd till myndigheter 

8 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska bistå med stöd till andra 
myndigheter i digitaliseringsfrågor. 

I första punkten regleras att myndigheten genom metodutveck-
ling, riktlinjer, utredningar, utbildning, erfarenhetsutbyte och råd-
givning ska stödja och samordna myndigheterna i deras arbete för 
att utveckla den digitala förvaltningen. 

I andra punkten regleras att myndigheten ska stödja och upp-
muntra samverkan mellan statliga myndigheter, mellan statliga myn-
digheter och kommuner och mellan offentliga myndigheter och när-
ingslivet i det digitala utvecklingsarbetet. 

Skälen för att myndigheten ska stödja andra myndigheter be-
handlas i avsnitt 4.5. 

Samverkan 

9 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska verka för informations- 
och erfarenhetsutbyte om den nationella digitala infrastrukturen och 
nationella digitala tjänster för att förenkla för enskilda och företag 
och säkerställa en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning. 
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Det ska göras i samverkan med de offentliga myndigheter och andra 
aktörer som myndigheten bedömer vara relevanta i sammanhanget. 

Skälen för att myndigheten ska verka för informations- och er-
farenhetsutbyte behandlas i avsnitt 4.5. 

10 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska samarbeta med Kammar-
kollegiet i dess uppgift att upphandla samordnade ramavtal inom om-
rådet informationsteknik. Myndigheten ska därigenom verka för 
bästa möjliga villkor för anskaffning och användning av verksamhets-
anpassad informationsteknik inom offentlig sektor. Myndigheten ska 
även beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. 

Skälen för att myndigheten ska verka för goda villkor vid upp-
handling av it-lösningar behandlas i avsnitt 4.5. 

11 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska samverka med Data-
inspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 
Post- och telestyrelsen i frågor om digitalisering av förvaltningen, 
personlig integritet och informationssäkerhet. Samverkan ska hjälpa 
till att överbrygga eventuella klyftor och skapa samsyn när det gäller 
säkerhets- och integritetsfrågor inom digitalisering. Myndigheten 
ska även hjälpa till att sprida de gemensamma ställningstaganden 
som görs inom nämnda samverkan. 

Skälen för att myndigheten ska samverka med Datainspektion-
en, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och 
telestyrelsen behandlas i avsnitt 4.5. 

Rapportering 

12 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska lämna en redovisning och 
analys av den offentliga sektorns digitalisering och användningen av 
nationella digitala tjänster till regeringen. Rapporten ska lämnas se-
nast den 15 mars varje år. I rapporten ska myndigheten beskriva det 
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aktuella läget och hur långt digitaliseringen har kommit inom den 
offentliga sektorn. Rapporten kan också innehålla åtgärdsförslag 
till regeringen för att skynda på utvecklingen. I rapporten ska även 
ingå omvärldsbevakning av de länder som myndigheten bedömer 
vara relevanta och deras utveckling. 

Skälen för att myndigheten årligen ska rapportera den offentliga 
sektorns digitaliseringsutveckling behandlas i avsnitt 4.5. 

Ledning 

13 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska ledas av en myndighets-
chef. 

Skälen för att myndigheten ska ledas av en myndighetschef be-
handlas i avsnitt 4.5. 

Råd för digitaliseringssamverkan 

14 § 

I paragrafen regleras att det vid myndigheten ska finnas ett råd för 
digitaliseringssamverkan som ska ge myndighetschefen råd i arbetet 
med att främja utvecklingen av den offentliga sektorns digitaliser-
ing. Digitaliseringssamverkansrådet ska dessutom stödja samverkan 
mellan de olika aktörerna i utvecklingen av e-förvaltningen i den 
offentliga sektorn. 

Skälen för digitaliseringssamverkansrådet behandlas i avsnitt 4.5. 

15 § 

I paragrafen regleras att rådet för digitaliseringssamverkan ska bestå 
av myndighetens chef, som är ordförande, och cheferna för de 
myndigheter som regeringen beslutar samt en representant för 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

Skälen för vilka medlemmar digitaliseringsrådet ska ha behand-
las i avsnitt 4.5. 
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16 § 

I paragrafen regleras att frågor av principiell eller större vikt ska 
föredras i rådet innan myndighetschefen fattar beslut. Vad som är 
frågor av principiell eller större vikt får avgöras av myndighets-
chefen. Det är myndighetschefen som har beslutsrätt. 

Skälen för bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.5. 

Tillämpligheten av vissa förordningar 

17 § 

I paragrafen regleras att myndigheten ska tillämpa internrevisions-
förordningen (2006:1228). 

Skälen för att myndigheten ska tillämpa internrevisionsförord-
ningen behandlas i avsnitt 4.5. 

Rätt att meddela föreskrifter 

18 § 

I paragrafen regleras att myndigheten får meddela föreskrifter i 
fråga om verkställigheten av författningar om den statliga förvalt-
ningens digitalisering. 

Skälen för att myndigheten ska få meddela föreskrifter behand-
las i avsnitt 4.5. 

Rätt att få upplysningar 

19 § 

I paragrafen regleras att myndigheten har rätt att från andra offent-
liga myndigheter få den information som myndigheten behöver för 
sin verksamhet. 

Skälen till att myndigheten ska ges rätt att inhämta information 
från andra myndigheter behandlas i avsnitt 4.5. 
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Ikraftträdandebestämmelse 

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2018, då förordningen 
(2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden upphör att 
gälla. 

Skälen till tidpunken för ikraftträdande behandlas i avsnitt 4.5. 

8.4 Förslag till förordning om infrastruktur  
för säkra elektroniska försändelser 

Infrastruktur 

1 § 

I paragrafen regleras att Skatteverket ska tillhandahålla en infrastruk-
tur för säkra elektroniska försändelser eller meddelanden till enskilda 
och företag. Regeln är hämtad ur 5 § förordningen (2003:770) om 
statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte som upphör 
att gälla när denna förordning träder i kraft. 

Skälen för att Skatteverket ska tillhandahålla infrastrukturen be-
handlas i avsnitt 6.1. 

Mottagare av elektroniska försändelser 

2 § 

I paragrafen regleras att enskilda och företag, som via en brevlåde-
operatör begärt att få försändelser elektroniskt ska registreras som 
mottagare i infrastrukturen. De har rätt att som mottagare få för-
sändelser från statliga myndigheter via infrastrukturen om det inte 
finns särskilda skäl för undantag. Rättigheten för enskilda och före-
tag innebär att myndigheterna indirekt har en skyldighet att skicka 
post via infrastrukturen om mottagaren begär det och det inte finns 
särskilda skäl för undantag. Sådana särskilda skäl kan t.ex. vara att 
myndigheten bedömer att man inte kan ta sitt personuppgifts-
ansvar eller att myndighetens verksamhetskaraktär är olämplig för 
att använda elektronisk post i det enskilda fallet. 

Skälen för att enskilda och företag ska ha rätt att få försändelser 
via infrastrukturen behandlas i avsnitt 6.1. 
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Avsändare 

3 § 

I paragrafen regleras att alla statliga myndigheter ska teckna avtal 
som avsändare med Skatteverket och skicka elektroniska försändel-
ser i infrastrukturen om inte regeringen beslutar annat. Det kan 
t.ex. gälla myndigheter som har väldigt lite kontakt med enskilda 
och företag så att en anslutning till infrastrukturen inte skulle ge 
någon vinst genom sänkta portokostnader eller myndigheter där 
det av säkerhetsskäl bedöms olämpligt att skicka elektronisk post. 

Vidare regleras att kommunala myndigheter får teckna avtal med 
Skatteverket som avsändare och skicka elektroniska försändelser i 
infrastrukturen. 

Skälen till att statliga myndigheter ska teckna avtal som avsän-
dare och kommunala myndigheter får teckna avtal som avsändare i 
infrastrukturen behandlas i avsnitt 6.1. 

4 § 

I paragrafen regleras att alla statliga myndigheter på sina webbplat-
ser ska informera enskilda och företag om rätten att få försändelser 
elektroniskt. 

Skälen till att alla statliga myndigheter ska informera om rätten 
att få försändelser elektroniskt behandlas i avsnitt 6.1. 

Tillhandahållare av elektroniska brevlådor 

5 § 

I paragrafen regleras att privata tillhandahållare av elektroniska brev-
lådor för säkra elektroniska försändelser till enskilda och företag ska 
anslutas till infrastrukturen efter att Skatteverket har godkänt dem i 
enlighet med gällande villkor och tecknat avtal med dem. 

Skälen till att privata brevlådeoperatörer ska anslutas till infra-
strukturen behandlas i avsnitt 6.1. 
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6 § 

I paragrafen regleras att Skatteverket ska tillhandahålla en elektro-
nisk brevlåda för säkra försändelser från offentliga myndigheter till 
enskilda och företag i enlighet med gällande villkor. Denna statliga 
brevlåda ska fungera på samma sätt som de privata alternativen och 
erbjudas som ett alternativ till mottagare som föredrar det. Till den 
statliga brevlådan kan enbart skickas post från statliga och kommu-
nala myndigheter. 

Skälen till att Skatteverket ska tillhandahålla en elektronisk brev-
låda för säkra försändelser från offentliga myndigheter till enskilda 
och företag behandlas i avsnitt 6.1. 

Förmedlingsadressregister 

7 § 

I paragrafen regleras registerföringen i infrastrukturen. 
I första stycket regleras att Skatteverket får föra register över de 

enskilda och företag som anslutit sig som mottagare till infrastruk-
turen. 

I andra stycket regleras vilka uppgifter som får behandlas i förmed-
lingsadressregistret. De uppgifter som får behandlas är mottagarnas 
person-, samordnings- eller organisationsnummer samt eventuella 
uppgifter om vilka avsändare de inte vill ta emot försändelser från. 

Skälen till reglerna om vad som får registreras i förmedlings-
adressregistret behandlas i avsnitt 6.2. 

8 § 

I paragrafen regleras skälen till varför personuppgifter får behand-
las i förmedlingsadressregistret. Personuppgifter får behandlas för 
att det ska finnas en aktuell förteckning över enskilda och företag 
som begärt att få försändelser från anslutna avsändare elektronsikt. 
Personuppgifter får även behandlas för att Skatteverket ska kunna 
expediera försändelser från anslutna avsändare elektroniskt. 

Skälen till regleringen av varför personuppgifterna får behandlas 
i förmedlingsadressregistret behandlas i avsnitt 6.2. 
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Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 

9 § 

I paragrafen regleras ändamålet med behandling av personuppgifter i 
infrastrukturen. Personuppgifter får behandlas i infrastrukturen för 
att försändelserna ska nå fram till rätt mottagare och kunna göras 
tillgängliga i mottagarens brevlåda. 

Skälen till personuppgiftsbehandlingen i infrastrukturen behand-
las i avsnitt 6.2. 

Personuppgiftsansvar i infrastrukturen 

10 § 

I paragrafen regleras Skatteverkets personuppgiftsansvar. Skattever-
ket är personuppgiftsansvarigt för all behandling av personuppgifter 
i förmedlingsadressregistret. Skatteverket är även personuppgifts-
ansvarigt för den behandling av personuppgifter som krävs för att 
expediera försändelser. 

Skälen till Skatteverkets personuppgiftsansvar behandlas i av-
snitt 6.2. 

11 § 

I paragrafen regleras den avsändande myndighetens personupp-
giftsansvar. 

I första stycket regleras att den avsändande myndigheten är per-
sonuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den av-
sända försändelsen till dess försändelsen har gjorts tillgänglig för 
mottagaren i mottagarens brevlåda. Det innebär att mottagaren 
efter inloggning ska kunna läsa och behandla försändelsen.  

I andra stycket regleras att den avsändande myndigheten är per-
sonuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som krävs 
för att en försändelse ska kunna göras tillgänglig i mottagarens brev-
låda. Brevlådeoperatören är personuppgiftsbiträde åt de avsändande 
myndigheterna i dessa behandlingar av personuppgifter. När för-
sändelsen har nått mottagarens brevlåda ska brevlådeoperatören 
omedelbart göra meddelandet tillgängligt för mottagaren och skicka 
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en kvittens till avsändaren eller, när så är tillämpligt, underrätta den 
avsändande myndigheten om att meddelandet av något skäl inte kan 
göras tillgängligt. Brevlådeoperatören får inte behandla personupp-
gifterna för andra ändamål än att göra meddelanden tillgängliga för 
mottagaren. Om ett meddelande inte kan göras tillgängligt ska brev-
lådeoperatören radera meddelandet och personuppgifterna i detta. 
Dessa villkor finns i de allmänna villkoren för Mina meddelanden. 
Brevlådeoperatören ansvarar enligt anslutningsavtalet med Skatte-
verket och de allmänna villkoren för att dessa handlingar utförs men 
när det gäller personuppgiftansvaret är brevlådeoperatören person-
uppgiftsbiträde åt den avsändande myndigheten. Det är den avsän-
dande myndigheten som är personuppgiftsansvarig ända tills med-
delandet har gjorts tillgängligt i mottagarens brevlåda och kvittens 
har skickats. 

Skälen till regleringen av de avsändande myndigheternas person-
uppgiftsansvar behandlas i avsnitt 6.2. 

12 § 

I paragrafen regleras personuppgiftsansvar för mottagare som är juri-
diska personer eller fysiska personer vars personuppgifter behandlas 
av personuppgifter i brevlådan som ett led i verksamhet som inte är av 
rent privat natur. Dessa mottagare, dvs. olika företagsformer, är per-
sonuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter i brevlådan. 
Brevlådeoperatören är personuppgiftsbiträde för sådana behandlingar 
av personuppgifter. 

Skälen till regleringen av företagens personuppgiftsansvar behand-
las i avsnitt 6.2. 

Bemyndigande 

13 § 

I paragrafen regleras att Skatteverket får meddela de ytterligare före-
skrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Tillämp-
ningen av regeln är frivillig. Skatteverket kan även välja att sköta ytter-
ligare reglering genom allmänna villkor. 

Skälen till Skatteverkets föreskriftsrätt behandlas i avsnitt 6.2. 
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Ikraftträdandebestämmelse 

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2018, då 5 § förordningen 
(2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte 
upphör att gälla. 

Skälen till tidpunken för ikraftträdande behandlas i avsnitt 6.2. 

8.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2003:770) om statliga myndigheters 
elektroniska informationsutbyte 

6 § 

I paragrafen, som är ny, regleras att myndigheter ska erbjuda elek-
tronisk kommunikation i sin kontakt med enskilda. Regeln avser 
inte digital post utan annan kommunikation, där enskilda och före-
tag lämnar uppgifter till myndigheten eller där myndigheten pre-
senterar information för den enskilde efter att behörighet att ta del 
av informationen styrkts. Myndigheterna ska återkommande rap-
portera till regeringen om de åtgärder de vidtar för att säkerställa 
den elektroniska kommunikationen.  

Myndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som krävs 
för rapportering av åtgärder enligt första stycket. 

Överväganden behandlas i avsnitt 4.4. 

8.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:951) med instruktion för Post- och 
telestyrelsen 

Samverkan 

8 a § 

I paragrafen, som är ny, regleras att Post- och telestyrelsen ska sam-
verka med Ekonomistyrningsverket i frågor om digitalisering av den 
offentliga förvaltningen, personlig integritet och informationssäker-
het. 

Skälen för samverkan behandlas i avsnitt 4.5. 
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8.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:975) med instruktion för Datainspektionen 

4 a § 

I paragrafen, som är ny, regleras att Datainspektionen ska samverka 
med Ekonomistyrningsverket i frågor om digitalisering av den offent-
liga förvaltningen, personlig integritet och informationssäkerhet. 

Skälen för samverkan behandlas i avsnitt 4.5. 

8.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 

11 c § 

I paragrafen, som är ny, regleras att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ska samverka med Ekonomistyrningsverket i frågor 
om digitalisering av den offentliga förvaltningen, personlig integri-
tet och informationssäkerhet. 

Skälen för samverkan behandlas i avsnitt 4.5. 
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Kommittédirektiv 2016:39 

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster  
i en samverkande förvaltning (N 2016:01) 

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska analysera och ge förslag till effektiv styr-
ning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala 
tjänster. Utredaren ska, med utgångspunkt i de nationella digitala 
tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legitimation, analysera 
tjänsterna och lämna förslag till utformning av: 

 organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjäns-
terna, 

 åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de 
nationella digitala tjänsterna, och 

 samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet 
av de nationella digitala tjänsterna. 

Vidare ska utredaren analysera och lämna förslag som rör vissa spe-
cifika frågor inom ovanstående områden för Svensk e-legitimation 
och Mina meddelanden samt återstående frågor om den nationella 
tillämpningen av EU-förordningen om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre mark-
naden (eIDAS-förordningen). 

Uppdraget ska, när det gäller följande frågor om Mina meddelan-
den, redovisas i ett delbetänkande senast den 15 mars 2017: 
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 hur privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna 
ansluta som avsändare inom Mina meddelanden, 

 hur en övergång för privatpersoner och företag till digital myn-
dighetspost kan genomföras i praktiken, och 

 förslag till utformning av en ersättningsmodell för de brevlåde-
operatörer som tillhandahåller brevlådor inom ramen för Mina 
meddelanden. 

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2017. 

Samverkan inom gemensamma digitala lösningar 

Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, 
vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med med-
borgare, organisationer och företag (prop. 2015/16:1, utg.omr. 22, 
s. 120). Genom fler innovativa lösningar i offentlig tjänsteproduk-
tion bör ytterligare effektivitetsvinster kunna göras. Det finns en 
stor effektiviseringspotential att ta till vara med hjälp av tekniken 
och den ska också bidra till att förstärka förvaltningens öppenhet 
(prop. 2009/10:175 s. 27). 

Digitaliseringskommissionen har konstaterat att digitaliseringen 
ändrar förutsättningarna för de offentligt finansierade verksam-
heterna genom att den erbjuder stora möjligheter till effektivisering 
och rationalisering och högre kvalitet för individen i de tjänster som 
tillhandahålls (SOU 2015:91). Kommissionen har vidare funnit att 
detta ställer nya krav på den offentliga sektorns kärnverksamhet, på 
dem som arbetar med människor inom vård, skola och omsorg samt 
på transparens och interaktion i den service och information som 
ges. Verksamhetsutveckling i offentlig sektor handlar alltmer om att 
använda digitaliseringens möjligheter för att möta utvecklingen i 
omvärlden. 

E-delegationen och Statskontoret har i olika utredningar fram-
fört att Sverige börjat tappa placeringar och uppvisa sämre resultat i 
internationella mätningar, efter att länge ha varit en av de ledande 
nationerna på e-förvaltningsområdet. E-delegationen har i sitt slut-
betänkande konstaterat att offentlig sektor behöver mobilisera sam-
verkan kring gemensamma digitala lösningar (SOU 2015:66). Dele-
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gationen pekade på att utvecklingen i andra länder i hög grad bygger 
på gemensamma identifieringslösningar, säker infrastruktur för 
kommunikation, registerhantering och lagstiftning kopplad till dessa 
lösningar samt, inte minst, gemensamma sammanhållna kundmöten i 
livshändelser. Statskontoret delar denna bild och har konstaterat att 
bristen på samordning bl.a. leder till att medborgare i vissa fall måste 
vända sig till flera olika aktörer för ett och samma ärende och att 
offentlig sektor sällan följer upp om enskilda digitala tjänster leve-
rerar utlovade effekter i form av medborgarnytta eller effektivisering 
(Statskontoret, Delegerad digitalisering, 2014:12). 

Det finns därför behov av att stödja utveckling och användning av 
gemensamma digitala lösningar. Gemensamma digitala lösningar kan 
utgöras av lösningar som används av hela den offentliga sektorn, 
sektorspecifika lösningar och lösningar som utvecklas i samverkan 
mellan ett fåtal myndigheter. Med nationella digitala tjänster avses de 
gemensamma digitala lösningar som är av infrastrukturkaraktär och 
som utgör en avgörande förutsättning för offentlig e-tjänstutveck-
ling i sin helhet. De nationella digitala tjänsterna ska kunna användas 
inom hela den offentliga sektorn och syftar till att underlätta elek-
tronisk hantering av ärenden och kontakter med enskilda. Exempel 
på sådana befintliga tjänster är Mina meddelanden och Svensk e-
legitimation. Tjänsterna ska utvecklas utifrån medborgarnas behov, 
vilket förutsätter en bred och omfattande samverkan mellan statliga 
myndigheter, mellan kommunala myndigheter, mellan stat och kom-
mun samt mellan offentlig och privat sektor. 

Mina meddelanden är en infrastruktur för att skicka säkra elek-
troniska försändelser från myndigheter till enskilda. Skatteverket 
ansvarar för infrastrukturen, som 2016 finansieras av 14 statliga myn-
digheter i frivillig samverkan. Regeringen har satt upp målet att stora 
och mellanstora myndigheter ska ha anslutit relevanta meddelande-
flöden till Mina meddelanden senast 2017. Skatteverket erbjuder 
inom infrastrukturen för Mina meddelanden även den digitala brev-
lådan Min myndighetspost till privatpersoner och företag. Privata 
brevlådeoperatörer kan ansluta till infrastrukturen om de uppfyller 
fastställda krav. Privatpersoner väljer vilken brevlåda de vill ha sin 
myndighetspost till när de anmäler sig till Mina meddelanden. 

Svensk e-legitimation är en infrastruktur för elektronisk legiti-
mering som är under utveckling. Den senaste versionen omfattar 
bl.a. kvalitetsmärkning, teknisk arkitektur och samordnad försörj-
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ning av tjänster för elektronisk legitimering och underskrift. En sär-
skild lag, lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster 
för elektronisk identifiering, har stiftats för att reglera offentlig sek-
tors försörjning av tjänsterna. E-legitimationsnämnden ansvarar för 
infrastrukturen. Myndigheter ansluter sig på frivillig basis genom att 
teckna avtal med E-legitimationsnämnden. Infrastrukturen finansie-
ras genom avgifter från anslutande myndigheter. Regeringen har satt 
upp målet att Svensk e-legitimation ska vara infört 2016. 

Uppdraget att analysera och ge förslag till effektiv styrning av 
utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster 

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för statsförvaltningen att bli 
mer innovativ och samverkande. Genom att myndigheterna sam-
verkar digitalt kan kontakterna med medborgarna förenklas och 
innovation och delaktighet stödjas, samtidigt som statsförvaltning-
ens effektivitet och kvaliteten på dess arbete kan höjas (se Med 
medborgaren i centrum – regeringens strategi för en digital samver-
kande statsförvaltning, dnr N2012/06402/ITP). 

Digitaliseringskommissionen, E-delegationen och Statskontoret 
har i olika utredningar bedömt att potentialen i de nationella digitala 
tjänsterna fortfarande till stora delar är outnyttjad. Detta anses 
framför allt bero på olösta frågor kring styrning, organisering och 
finansiering av införandet av digitala tjänster. Organiseringen och 
styrningen inom området har hanterats på ett decentraliserat sätt 
som bygger på samverkan och en hög grad av frivillighet från myn-
digheternas sida. De enskilda myndigheterna ansvarar för utveck-
ling, införande och förvaltning samtidigt som regeringens organiser-
ing och styrning av de nationella digitala tjänsterna uppfattas som 
otydlig. 

En annan avgörande framgångsfaktor för de nationella digitala 
tjänsterna är anslutningsgraden. Mina meddelanden innebär, vid 
hög anslutningsgrad av både avsändare och mottagare, stor nytta 
för såväl avsändare som mottagare. Möjligheten att ansluta frivilligt 
har emellertid hittills resulterat i en anslutningsgrad som är så låg 
att nyttan är starkt begränsad för både avsändare och mottagare, 
varför åtgärder och incitament för ökad användning måste över-
vägas. Motsvarande problembild finns även för Svensk e-legitima-
tion, där anslutningsgraden alltjämt är låg bland såväl myndigheter 
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som leverantörer, vilket bl.a. resulterat i behov av temporära över-
gångslösningar för att tillgodose offentlig sektors försörjning av e-
legitimationstjänster. 

Både Mina meddelanden och Svensk e-legitimation bygger på 
samverkan mellan offentlig och privat sektor. Privat sektors med-
verkan i utveckling och leverans av digitala tjänster kan bidra till 
ökad användarnytta, tillväxt och innovation. Det finns dock vissa 
specifika frågor för respektive tjänst som behöver utredas för att 
säkerställa att samverkan tillgodoser användarnas behov, krav på 
säkerhet och tillgänglighet samt regeringens mål på området. 

Analysera och föreslå organisering, ansvarsfördelning  
och reglering av nationella digitala tjänster 

I dag är ansvaret för enskilda nationella digitala tjänster fördelat 
mellan olika statliga myndigheter. Samverkan och ansvarsfördel-
ning för de olika tjänsterna har utformats på olika sätt. Det finns 
därför behov av att analysera om det är mer ändamålsenligt med en 
enhetlig modell för organisering och ansvarsfördelning avseende 
tjänsterna, och hur en sådan modell kan utformas, för att säker-
ställa en mer effektiv styrning av de nationella digitala tjänsterna. 

Utredaren ska därför, bl.a. med utgångspunkt i Mina meddelan-
den och Svensk e-legitimation, analysera skillnaderna mellan hur 
ansvaret för olika befintliga nationella digitala tjänster är fördelat 
i dag och alternativ till detta. Analysen ska utgå från ett livscykel-
perspektiv för de nationella digitala tjänsterna där hela kedjan från 
utveckling till avveckling ska beaktas. Analysen ska särskilt be-
handla för- och nackdelar med olika alternativ till hur ansvaret för 
nationella digitala tjänster ska fördelas inom offentlig sektor och 
om ansvaret även fortsättningsvis ska fördelas på flera myndigheter 
eller om det i stället bör placeras hos en och samma myndighet. 
Utredaren ska utifrån slutsatserna av analysen ge förslag till lämplig 
organisering, ansvarsfördelning och reglering av nationella digitala 
tjänster från utveckling till avveckling. 

Utredaren ska också ge förslag till hur samverkan om t.ex. krav-
ställning eller vidareutveckling av nationella digitala tjänster inom 
offentlig sektor som helhet bör ske. 

Mina meddelanden regleras i dag i 5 § förordningen (2003:770) 
om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Enligt 
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1 § gäller förordningen för myndigheter under regeringen. Sedan 
2013 får även kommunala myndigheter anslutas. Stora delar av 
kommunal verksamhet utförs i privat regi. Privata utförare har 
dock, med dagens reglering, inte möjlighet att ansluta som avsän-
dare till Mina meddelanden. Utredaren ska därför ta fram förslag, 
inklusive eventuella författningsförslag, på hur privata utförare av 
offentligfinansierad verksamhet ska kunna ansluta som avsändare 
inom Mina meddelanden så att alla utförare av offentligfinansierad 
verksamhet har möjlighet att erbjuda offentlig service med hjälp av 
digitala tjänster på lika villkor. 

För Svensk e-legitimation ska utredaren i denna del analysera 
och lämna förslag på organisering och ansvarsfördelning vad gäller 
utveckling, införande och förvaltning av attribut- och behörighets-
tjänster som medger att e-legitimationer kan användas i olika roller, 
särskilt vad gäller e-legitimation i tjänsten. 

Analysera och föreslå åtgärder och incitament för ökad användning 

Anslutningstakten till befintliga nationella digitala tjänster är för 
långsam, såväl när det gäller statliga och kommunala myndigheter 
som slutanvändare i form av privatpersoner och företag. Behov av 
åtgärder och incitament, exempelvis krav på obligatorisk anslutning 
eller användning, har förts fram i olika sammanhang, bl.a. i Digitali-
seringskommissionens betänkande (SOU 2015:91). Flera nordiska 
länder har vidtagit åtgärder och genom dessa uppnått en snabbare 
anslutningstakt och bredare genomslag i samhället för gemensamma 
digitala tjänster i jämförelse med svensk förvaltning. 

Utredaren ska därför analysera nytta och konsekvenser av såd-
ana åtgärder, bl.a. obligatorisk anslutning eller avgiftsfri använd-
ning, och föreslå åtgärder för att åstadkomma en ökad användning 
av nationella digitala tjänster bland myndigheter, leverantörer och 
slutanvändare. Utredaren ska i sin analys ta hänsyn till de särskilda 
förutsättningar som råder för olika typer av utförare, som statliga 
myndigheter, kommuner och landsting samt privata utförare av 
offentlig verksamhet. 

Utredaren ska, bl.a. med beaktande av förslaget i Digitaliserings-
kommissionens betänkande (SOU 2015:91) och Skatteverkets för-
slag om obligatorisk anslutning till Mina meddelanden för aktie-
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bolag (se Skatteverkets rapport Rapportering av Skatteverkets upp-
drag att följa statliga myndigheters anslutning till Mina meddelan-
den och att verka för företags anslutningar) analysera och lämna 
förslag till hur en övergång till digital myndighetspost till mottagare 
kan genomföras i praktiken. 

Offentliga digitala tjänster bör utformas på ett sådant sätt att 
alla människor, med olika förutsättningar och behov, kan ta del av 
dem. Det gäller t.ex. nedsättning av syn, hörsel och kognitiva för-
mågor. En annan viktig målsättning bör vara att utvecklingen av 
digitala tjänster bidrar till att både kvinnor och män är nöjda med 
och nyttjar tjänsterna i likvärdig utsträckning. Utredaren ska därför 
ta hänsyn till dessa målsättningar vid utformningen av förslagen. 

Analysera och föreslå utformning av samverkan  
mellan offentlig och privat sektor 

Privat sektors medverkan i utveckling och leverans av digitala tjäns-
ter är en nyckelfaktor för tillväxt och innovation samt för att till-
varata teknikens möjligheter. Ett positivt samspel mellan offentlig 
och privat sektor kan starkt bidra till förnyelse i offentlig verksam-
het och samtidigt leda till innovation och internationell konkurrens-
kraft i näringslivet. 

När det gäller e-legitimationsområdet har samverkan mellan pri-
vat och offentlig sektor haft positiva effekter på utvecklingen.  
Sverige har en mycket hög spridning och användning av säkra e-legi-
timationer till en förhållandevis låg kostnad i jämförelse med många 
andra länder. Det finns dock utmaningar i den etablerade marknads-
situationen, med en stark marknadsaktör och begränsade förut-
sättningar för effektiv konkurrens på grund av bl.a. höga inträdes-
barriärer. Mindre prioriterade användargrupper riskerar att inte  
inkluderas och motstridiga intressen mellan privat och offentlig 
sektor kan leda till att den fulla potentialen i e-legitimationen som 
verktyg inte kan utnyttjas. Det finns därför behov av att närmare 
analysera omfattningen av det offentliga åtagandet i förhållande till 
de privata aktörernas roll och lämna förslag på vidareutveckling av 
modellen för e-legitimationer för att långsiktigt tillgodose offentlig 
sektors och användares behov, krav på säkerhet och tillgänglighet 
samt regeringens mål på området. Regeringen har gett E-legitima-
tionsnämnden i uppdrag att analysera och vid behov ompröva den 
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modell som valts för Svensk e-legitimation (dnr N2015/07943/EF). 
Uppdraget ska slutredovisas den 17 oktober 2016. Regeringsupp-
draget utgör en viktig utgångspunkt för utredaren att förhålla sig till 
i utredningsarbetet i denna del. Utredaren ska: 

 lämna förslag på långsiktig utformning av det offentliga åtagan-
det när det gäller ansvarsfördelningen mellan offentlig och privat 
sektor i processen för grundidentifiering och utfärdande av e-
legitimationer så att tillgången till enkla och säkra e-legitimatio-
ner för alla säkerställs, 

 analysera och lämna förslag på hur konkurrens och innovation 
på den privata marknaden för utfärdande av e-legitimationer kan 
främjas på lång sikt, 

 analysera och lämna förslag på åtgärder, för såväl företag på den 
privata marknaden som privata utförare av offentligt finansierad 
verksamhet, som främjar och stöder privat sektors användning 
av e-legitimation, särskilt när det gäller att nyttja offentlig sek-
tors infrastruktur. 

Inom Mina meddelanden finns möjlighet för privata brevlådeopera-
törer att ansluta till infrastrukturen och erbjuda sina mottagare att 
ta emot myndighetspost digitalt. De privata brevlådeoperatörerna 
får dock endast tillhandahålla brevlådor till privatpersoner. Sam-
tidigt erbjuder Skatteverket brevlådan Min myndighetpost till både 
privatpersoner och företag. Brevlådeoperatörer måste uppfylla de 
villkor och säkerhetskrav som gäller för Mina meddelanden. Kraven 
medför kostnader för brevlådeoperatörerna samtidigt som de i dags-
läget inte får någon ersättning för sin medverkan inom infrastruktu-
ren. Som exempel kan nämnas kostnader till följd av kravet på in-
loggning med e-legitimation. Avsaknad av såväl ersättningsmodell 
som begränsningar i mottagarkretsen och konkurrenssituationen 
medför risk att de privata aktörernas medverkan, och därmed den 
innovation de bidrar med, hämmas. Utredaren ska därför lämna 
förslag, inklusive eventuella författningsförslag, på en ersättnings-
modell, t.ex. i form av valfrihetssystem, för de brevlådeoperatörer 
som tillhandahåller brevlådor inom ramen för Mina meddelanden. 

Utredaren ska även analysera om det finns generella principer 
som kan tillämpas för utformningen av ansvarsfördelning och sam-
verkan mellan offentlig och privat sektor när det gäller att tillhanda-
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hålla nationella digitala tjänster. Frågor att analysera inom ramen för 
denna del av uppdraget är t.ex.: 

 vikten av medverkan från privata leverantörer av digitala tjänster 
för att möta förvaltningens behov över tid av bl.a. innovation 
och teknikutveckling, 

 konkurrens och statsstöd, och 

 hur kontroll och uppföljning kan ske och om civilrättslig avtals-
reglering är tillräcklig och lämplig. 

Hantering av vissa centrala frågeställningar vid  
tillämpningen av eIDAS-förordningen 

Svenska myndigheter har från och med den 29 september 2018 en 
skyldighet att erkänna anmälda e-legitimationer från andra med-
lemsstater i EU i sina nationella e-tjänster. Skyldigheten följer av 
den s.k. eIDAS-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på 
den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. 
Regeringen har föreslagit en ny lag med kompletterande bestämmel-
ser till EU-förordningen (prop. 2015/16:72). Regeringen har även 
gett E-legitimationsnämnden och Skatteverket uppdrag när det gäller 
området elektronisk identifiering i eIDAS-förordningen. Uppdraget 
till E-legitimationsnämnden (dnr N2016/02305/EF) är att påbörja 
utvecklingen av den centrala teknisk arkitektur (nod) som krävs för 
att kunna hantera utländska e-legitimationer i svenska digitala tjäns-
ter enligt eIDAS-förordningen. Uppdraget till Skatteverket (dnr 
N2016/02307/EF) är att utreda behoven av och förutsättningarna 
för en samordnad tjänst för koppling mellan en utländsk e-legitima-
tion och en individs svenska personnummer eller styrkta samord-
ningsnummer. Regeringsuppdragen utgör viktiga utgångspunkter 
för utredaren att förhålla sig till i utredningsarbetet i denna del. 

Det återstår dock ett antal mer komplexa frågor att utreda, bl.a. 
när det gäller de konsekvenser som förordningen för med sig ur ett 
svenskt perspektiv i fråga om erkännande av europeiska e-legitima-
tioner och anmälan av en svensk e-legitimation, och ytterligare kom-
pletterande åtgärder kan därför behöva vidtas. Exempelvis medför 
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den svenska modellen med privata utfärdare av e-legitimation sär-
skilda utmaningar när det gäller ansvarsfördelning och samverkan vid 
anmälan av en e-legitimation enligt eIDAS-förordningen. En annan 
utmaning är det nationella beroendet av svenskt person- eller sam-
ordningsnummer i nationella e-tjänster i förhållande till de minimi-
personidentifieringsuppgifter som förmedlas via den europeiska e-
legitimationen. 

Utredaren ska därför utreda rättsliga, ekonomiska och verksam-
hetsmässiga konsekvenser för svenska myndigheter av skyldigheten 
att erkänna anmälda europeiska e-legitimationer och elektroniska 
underskrifter i nationella e-tjänster. Vidare ska utredaren analysera 
och lämna förslag på sådana ytterligare åtgärder som krävs för att 
säkerställa att Sverige kan uppfylla sina åtaganden enligt förord-
ningen, ta till vara nytta och potential samt tillgodose svenska myn-
digheters behov och krav på säkerhet, spårbarhet och tillgänglighet 
i förhållande till förordningen. Utredaren ska särskilt analysera om-
fattningen av kravet på erkännande av anmälda europeiska e-legiti-
mationer i nationella e-tjänster och vilka nödvändiga anpassningar 
av nationella e-tjänster som kravet i detta avseende föranleder. Ut-
redaren ska även analysera och lämna förslag, inklusive eventuella 
författningsförslag, på följande specifika frågor: 

 hur processen för tilldelning av samordningsnummer till ut-
ländska medborgare på distans genom e-legitimation kan möjlig-
göras och automatiseras, 

 hur personuppgiftsansvaret bör fördelas mellan parterna, person-
uppgiftsansvarets omfattning samt frågor kring lämpliga person-
dataskyddande åtgärder och säkerställande av den personliga integ-
riteten i kedjan av hantering av utländska personidentifierings-
uppgifter, 

 hur e-tjänster i privat sektor kan ges förutsättningar att använda 
den offentliga centrala infrastrukturen. 

Utredaren ska även utreda behoven av och förutsättningarna för 
anmälan av svenska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen. 
Utredaren ska i denna del analysera om offentlig sektor bör ha ett 
åtagande när det gäller att säkerställa att svenska privatpersoner och 
företag kan använda e-legitimationer i utländska e-tjänster för iden-
tifiering och underskrift. Utredaren ska redovisa för- och nackdelar 
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med olika alternativ avseende omfattningen av ett sådant åtagande, 
särskilt i förhållande till den privata marknadens möjlighet och för-
utsättningar att tillgodose identifierade behov. Utredaren ska även 
analysera ekonomiska och rättsliga risker för offentlig sektor samt 
processuella frågor vid anmälan och efterföljande användning av en 
anmäld svensk e-legitimation. Vidare ska utredaren lämna förslag på 
lämplig ansvarsfördelning inom offentlig sektor samt mellan offent-
lig sektor och privata utfärdare av e-legitimation vid anmälan av en 
svensk e-legitimation. Utredaren ska även analysera och lämna för-
slag, inklusive eventuella författningsförslag, på följande specifika 
frågor: 

 hur privata utfärdare av e-legitimation kan ersättas vid använd-
ning av en anmäld e-legitimation i utländska e-tjänster, såväl i 
förhållande till offentlig som privat sektor, och 

 om svenska personnummer och samordningsnummer bör över-
föras vid användning av en svensk e-legitimation i utländska e-
tjänster och möjligheten och lämpligheten att i stället använda 
en pseudonym. 

Utredaren ska även översiktligt kartlägga vilka svenska tjänster som 
kan komma att omfattas av eIDAS-förordningens krav på betrodda 
tjänster och offentlig förvaltnings förväntade framtida behov av så-
dana tjänster. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska utifrån de förslag som lämnas redovisa de konse-
kvenser och kostnader som uppstår för staten, för övrig offentlig 
sektor, för företag och för enskilda. Om förslagen påverkar kostna-
derna eller intäkterna för staten, ska en beräkning redovisas. Om 
förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska 
dessa redovisas. När det gäller ökade kostnader och minskade in-
täkter för staten ska utredaren föreslå en finansiering av dessa. Om 
något av förslagen påverkar det kommunala självstyret ska, utöver 
dess konsekvenser, också de överväganden som lett fram till för-
slagen redovisas. 

Utredaren ska i redovisningen även behandla konsekvenser för 
användbarhet och tillgänglighet samt integritet och säkerhet. 
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Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med E-legitimationsnämnden och Skatte-
verket samt med andra lämpliga myndigheter, företag och organisa-
tioner. Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant 
arbete som pågår inom Regeringskansliet och i EU. 

Utredaren ska även ta hänsyn till pågående digitaliseringsarbe-
ten inom olika sektorer och ta in erfarenheter från andra nationella 
digitala tjänster. 

Uppdraget ska, när det gäller följande frågor om Mina meddelan-
den, redovisas i ett delbetänkande senast den 15 mars 2017: 

 hur privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna 
ansluta som avsändare inom Mina meddelanden, 

 hur en övergång för privatpersoner och företag till digital myn-
dighetspost kan genomföras i praktiken och 

 förslag till utformning av en ersättningsmodell för de brevlåde-
operatörer som tillhandahåller brevlådor inom ramen för Mina 
meddelanden. 

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2017. 
 

(Näringsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2016:97 

Tilläggsdirektiv till  
Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala 
tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) 

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 19 maj 2016 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av ut-
veckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster 
(dir. 2016:39). 

Utredaren ges nu i uppdrag att analysera hur digitaliseringen i den 
offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den be-
fintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en 
myndighet. Utredaren ska med utgångspunkt i analysen lämna för-
slag till nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder som 
krävs för att en myndighet så snart som möjligt ska kunna ges den 
aktuella uppgiften. Uppdraget ska i denna del redovisas senast den 
15 mars 2017. 

Utredaren ges vidare i uppdrag att lämna förslag till en reglering 
som innebär en skyldighet för lämpliga statliga och kommunala 
myndigheter att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska, med undantag för de 
deluppdrag som ska redovisas senast den 15 mars 2017, i stället slut-
redovisas senast den 31 december samma år. 
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Ett samlat ansvar för digitaliseringen i den offentliga sektorn 

Styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn är komplex, då 
den omfattar fristående statliga myndigheter samt kommuner och 
landsting. Regeringen har hittills styrt utvecklingen genom att dele-
gera ansvaret till kommittéer, råd och de enskilda statliga myndig-
heterna. Riksrevisionen har i sin granskningsrapport Den offentliga 
förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare för-
valtning? bl.a. konstaterat att detta till viss del har varit ändamålsenligt, 
men också lett till att utvecklingen på området inte har hanterats på ett 
kostnadseffektivt sätt (RiR 2016:14). E-delegationen har i flera be-
tänkanden (SOU 2009:86, SOU 2013:75 och SOU 2015:66) framhållit 
behovet av ytterligare styrning. Samma behov har även identifierats av 
Statskontoret (Statskontoret 2014:12), Digitaliseringskommissionen 
(SOU 2015:91) och Ekonomistyrningsverket (ESV 2016:25). 

För att stärka styrningen av samarbetet och samverkan över myn-
dighetsgränserna på det aktuella området har regeringen i budget-
propositionen för 2017 anfört att den överväger att utse en aktör 
med ett samlat ansvar för digitaliseringen i den offentliga sektorn 
(prop. 2016/17:1 utg.omr. 22 avsnitt 4.5.1). 

Genom att samla ansvaret i en myndighet kan styrningen av digi-
taliseringen i den offentliga sektorn effektiviseras, samtidigt som 
förutsättningarna för en medborgarcentrerad, innovativ och effektiv 
verksamhetsutveckling förbättras. 

Utredaren ges mot denna bakgrund i uppdrag att 

 analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stär-
kas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstruk-
turen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet, 

 redovisa för- och nackdelar med ett samlat ansvar samt överväga 
och redogöra för när ansvaret som tidigast kan överföras, 

 utifrån ovanstående analys lämna förslag till myndighetens nya 
uppgift och befogenheter, och i samband med detta överväga 
om det finns anledning att ändra myndighetens ledningsform, 

 lämna förslag till finansering av den nya verksamheten, och 

 lämna förslag till nödvändiga författningsändringar och övriga 
åtgärder som krävs för att myndigheten så snart som möjligt ska 
kunna ges den aktuella uppgiften. 
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Anslutningen till tjänsten Mina meddelanden 

Anslutningen till den nationella digitala tjänsten Mina meddelanden 
är enligt regeringen för låg för att tjänsten ska vara effektiv (prop. 
2016/17:1 utg.omr. 22 avsnitt 4.4.2). Enligt de ursprungliga direkti-
ven ska utredaren lämna förslag till utformning av åtgärder och in-
citament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala 
tjänsterna bland myndigheter, leverantörer och slutanvändare, dvs. 
alla befintliga aktörer inom Mina meddelanden. Utredaren ska också 
lämna förslag till hur en övergång till digital myndighetspost ska ske 
för privatpersoner och företag. Införandet av en skyldighet för kom-
muner och landsting att ansluta sig till Mina meddelanden skulle 
dock innebära ett nytt åtagande för dem, vilket kräver stöd i lag. 

Utredaren ges mot denna bakgrund i uppdrag att 

 lämna förslag till en reglering som innebär en skyldighet för 
lämpliga statliga och kommunala myndigheter att ansluta sig till 
tjänsten, 

 göra urvalet av myndigheter utifrån en helhetsbedömning av bl.a. 
omfattningen av myndigheternas kontakter med privatpersoner 
och företag, och 

 i sin analys av urvalet ta hänsyn till de olika förutsättningar som 
gäller för statliga myndigheter, kommuner och landsting samt 
beakta och redovisa sina överväganden med anledning av regler-
ingen i 14 kap. 3 § regeringsformen om inskränkningar i den 
kommunala självstyrelsen. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Den del av uppdraget som avser att samla ansvaret för digitalisering-
en i den offentliga sektorn ska redovisas senast den 15 mars 2017. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska, med undantag för de 
deluppdrag som ska redovisas senast den 15 mars 2017, i stället slut-
redovisas senast den 31 december samma år. 

 
(Finansdepartementet) 
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Närmare om Mina meddelanden  
– anslutning 

Att ansluta som avsändare 

Den myndighet som vill ansluta sig till infrastrukturen Mina med-
delanden som avsändande myndighet behöver, enligt de villkor som 
Skatteverket beslutat, ingå ett avtal med Skatteverket, som är infra-
strukturansvarig myndighet. Skatteverket har en kortfattad mall för 
avtal med avsändande myndigheter. Avtalet gäller tillsvidare och par-
terna bär sina egna kostnader för att uppfylla sin del av åtagandet 
enligt avtalet. Till avtalet bifogas allmänna villkor samt bilagor som 
innehåller krav på säkerhet för brevlådeoperatörer, skyddsklasser, 
definitioner och servicenivåer (SLA). De allmänna villkoren hänvisar 
även till teknisk dokumentation samt olika riktlinjer och rutiner. 

Om den avsändande myndigheten anlitar en förmedlare1 ingår 
den avsändande myndigheten ett avtal med förmedlaren som för-
binder sig att följa regelverket för Mina meddelanden. Den avsän-
dande myndigheten ansvarar för att säkerställa att förmedlaren föl-
jer regelverket för Mina meddelanden. Skatteverket har ingen avtals-
mässig relation till förmedlaren. Genom att teckna anslutningsavtal 
ger den avsändande myndigheten infrastrukturansvarig (Skatte-
verket) fullmakt att, för avsändarens räkning, ingå avtal med brev-
lådeoperatörer. Genom överenskommelsen mellan den avsändande 
myndigheten och Skatteverket, och de allmänna villkor som gäller 
för infrastrukturen, uppstår en avtalsrelation mellan avsändaren och 

                                                                                                                                                               
1 Den anslutna myndigheten kan förmedla försändelser själv eller låta en privat aktör agera 
förmedlare. En förmedlare kan t.ex. vara ett it-tjänsteföretag som förmedlar e-tjänster på 
uppdrag av en myndighet. En förmedlare tar emot försändelser från en ansluten myndighet 
och kontrollerar i förmedlingsadressregistret, FaR om mottagaren har en registrerad profil 
hos Mina meddelanden. Har mottagaren en profil förmedlas försändelsen till den brevlåde-
operatör hos vilken mottagaren har sin digitala brevlåda. 
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varje ansluten och tillkommande brevlådeoperatör. Motsvarande 
fullmaktsreglering finns mellan brevlådeoperatörer och anslutna och 
tillkommande avsändande myndigheter.2 

Krav på myndigheten och kommun 

Anslutning – villkoren3 för den avsändande myndigheten innebär att: 

 den ska tillämpa gällande tjänstespecifikation,  

 den får inte använda infrastrukturen för att kringgå de regelverk 
som finns beträffande identifiering och underskrift med e-legiti-
mation, exempelvis i syfte att genomföra det som skulle kunna 
utgöra en ID-växling, 

 den ansvarar för att klassificera informationen i varje meddelande 
från den avsändande myndigheten som förmedlas via infrastruk-
turen. Informationen indelas i fyra skyddsklasser, 

 den ska lämna information om ett meddelandes skyddsklass. Av-
sändande myndighet ansvarar för att endast information som klas-
sificerats som skyddsklass 1, 2 och 3 sänds via infrastrukturen,  

 den ska adressera, utforma, samt vid behov signera de meddelan-
den som sänds i enlighet med vad som anges i vid var tid gällande 
API-specifikation4, 

 den ansvarar för att testa varje utskicksflöde som skickas via infra-
strukturen. 

De tekniska anslutningar och funktioner hos avsändande myndighet 
och brevlådeoperatörer som ska kopplas till infrastrukturen får inte 
aktiveras förrän de testats och godkänts av infrastrukturansvarig. 
Åtaganden – villkoren för den avsändande myndigheten innebär att 
den:5 

                                                                                                                                                               
2 Allmänna villkor för Mina meddelanden, punkt 4.3.1 och 4.3.2. 
3 Allmänna villkor för Mina meddelanden, punkt 4.4 och 6.1.1–6.4.  
4 API är en förkortning av Application Programming Interface och hjälper företag att dela 
med sig av data på ett kontrollerat sätt. https://www.trafiklab.se/vad-ar-ett-api, 2017-02-27. 
5 Allmänna villkor för Mina meddelanden, punkt 6.5.1–6.8.2. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
316 av 341



SOU 2017:23 Bilaga 3 

321 

 ska kontrollera i FaR om avsedd mottagare av meddelandet är 
ansluten till infrastrukturen samt om mottagaren accepterar 
elektroniska meddelanden från den avsändande myndigheten. 
Om denne är ansluten och accepterar elektroniska meddelanden 
från den avsändande myndigheten ska meddelandet skickas till 
angiven brevlådeoperatör, 

 ansvarar för att uppgifterna i FaR endast används i enlighet med 
ändamålet såsom det framgår i 5 § förordningen (2003:770) om 
statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte samt för 
att uppgifterna inte sparas efter användning, 

 kan välja att anlita en underleverantör för att förmedla meddelan-
den till brevlådeoperatören. Avsändande myndighet ansvarar för 
förmedlarens handlande inom infrastrukturen såsom för eget 
handlande och för att i kravställning föra vidare lämpligt ansvar 
enligt allmänna villkor, 

 ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att  

a) skydda de meddelanden som upprättas och sänds via infra-
strukturen, och  

b) motverka att meddelanden oriktigt förses med myndighetens 
elektroniska stämpel eller på annat sätt oriktigt framstår som 
utställda av myndigheten eller befattningshavare hos myndig-
heten, 

 ansvarar för att förmedla meddelandet till dess att mottagning har 
bekräftats med en kvittens eller brevlådeoperatören har under-
rättat avsändande myndighet om att meddelandet av något skäl 
inte kan tillgängliggöras, 

 är personuppgiftsansvarig för innehållet i meddelandet samt för 
behandling av personuppgifter vid förmedling av meddelandet. 
Avsändande myndighet är också personuppgiftsansvarig för be-
handlingar som brevlådeoperatören utför i samband med mottag-
ning och tillgängliggörande av meddelandet. Avsändande myn-
dighets personuppgiftsansvar upphör när tillgängliggörandet be-
kräftats med en kvittens6, 

                                                                                                                                                               
6 Allmänna villkor för Mina meddelanden, avsnitt 9. 

Handling C, KSAU 2017-05-16 
317 av 341



Bilaga 3 SOU 2017:23 

322 

 ska, till infrastrukturansvarig, löpande rapportera statistik om 
antalet förmedlade meddelanden och andra uppgifter i enlighet 
med vad som framgår av vid var tid gällande Specifikation över 
mätning och rapporting som publiceras på webbplatsen för Mina 
meddelanden, 

 ska, till infrastrukturansvarig, utan dröjsmål rapportera alla fel 
och övriga störningar och incidenter i enlighet med vad som 
framgår av servicenivåer (SLA).  

Eventuell kanalväxel 

Har myndigheten en stor mängd system, kan det vara en fördel att 
samla utskickstrafiken till en gemensam, intern kanalväxel. Den är 
då regelstyrd och skickar genom den kanal som verksamhets-
reglerna anger. Exempelvis i första hand genom Mina meddelanden 
om mottagaren har en brevlåda; i andra hand genom e-post och SMS 
om informationen inte är känslig och register över e-postadresser/ 
mobiltelefonnummer är aktuella; i tredje hand per pappersutskrift. 
Alternativet är att respektive verksamhetssystem har en egen växel 
som tillhandahålls av systemleverantören. En växel behövs naturligt-
vis inte om meddelandena endast skickas elektroniskt med Mina 
meddelanden, exempelvis ärendestatusuppdateringar som är en ut-
ökad service. 

Organisationer med stora volymer kan överväga att bygga en 
egen förmedlingskomponent. Syftet med denna är att förmedla med-
delandena till rätt brevlådeoperatör, samt att buffra/mellanlagra 
meddelanden när stora volymer samtidigt ska förmedlas till en brev-
lådeoperatör. Komponenten är inte tekniskt komplicerad att bygga, 
men innebär att man tar på sig ett driftsansvar. Skatteverket har 
källkod att dela med sig av som Open source. 

Kanalväxeln ligger utanför infrastrukturen Mina meddelanden. 
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Användning av förmedlingstjänst 

Av förordningen om statliga myndigheters elektroniska informa-
tionsutbyte framgår att tillhandahållare av elektroniska förmedlings-
tjänster ska anslutas till tjänsten.7 

Det finns flera privata aktörer som erbjuder förmedlingstjänster 
för distribution av såväl fysisk som digital post. Vissa förmedlare är 
utskriftsleverantörer, andra är leverantörer av olika verksamhets-
system som används av den offentliga sektorn.8 

När en myndighet ansluter sig som avsändare i Mina meddelan-
den ska myndigheten lämna uppgift om myndigheten använder en 
förmedlare av sin myndighetspost och i så fall vilken förmedlare 
myndigheten använder sig av. Förmedlaren registreras i FaR. Detta 
för att den infrastrukturansvarige och brevlådeoperatören – vid be-
hov – ska kunna verifiera att en förmedlare som vill göra en slag-
ning mot FaR eller skicka meddelanden till en brevlådeoperatör gör 
det på uppdrag av en ansluten avsändande myndighet.9 

Mina meddelanden har en öppen arkitektur där enskilda delar ska 
kunna bytas ut över tid medan specifikationerna är standardiserade 
och underlättar utbytbarhet mellan olika operatörer för anslutna 
avsändare. I princip kan verksamheten välja tre olika anslutnings-
modeller:  

a) bygga allt själv (både en intern kanalväxel och förmedlare) – då 
koordinerar myndigheten själv hela processen och köper even-
tuellt delar som tjänster,  

b) bygga kanalväxeln själv och låta någon annan agera förmedlare – då 
kan pappersdistributionen i sin tur antingen ske i egen regi eller 
hos partner medan förmedlaren blir ansvarig för anslutningen till 
Mina meddelanden, 

c) låta någon annan både agera kanalväxel och förmedlare.  

I praktiken kan olika delar av meddelandeutskicken behöva lösas på 
olika sätt inom en och samma avsändare. De större avsändarna har 
ofta egenutvecklade verksamhetssystem, som producerar stora ut-
                                                                                                                                                               
7 5 §, förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 
8 Mina meddelanden, 2015-12-14, Att ansluta till Mina meddelanden – Översikt, s. 10. 
9 Mina meddelanden 2014-06-27, Fördjupad juridisk utredning av dubbelriktad kommunikation, 
s. 27. 
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skriftsflöden. Myndigheter kan antingen låta eventuella utskriftsleve-
rantörer fungera som förmedlare, oberoende av om mottagaren tar 
emot försändelsen digitalt eller på papper, eller bygga en egen funk-
tion för digital förmedling. Andra organisationer har verksamhets-
system som tillhandahålls av en leverantör på marknaden, exempelvis 
ärendehanteringssystem eller e-tjänsteplattformar. Dessa leverantörer 
kan ha funktionalitet inbyggd som en del av verksamhetssystemet.  

Mindre organisationer utför ofta stora delar av arbetet med kon-
torsprogramvara, exempelvis Microsoft Outlook. Skatteverket har 
utvecklat en integrationskomponent mellan Mina meddelanden och 
Outlook som ett alternativ till att skriva ut ett pappersbrev och 
skicka per post.  

SKL har upphandlat en förmedlingstjänst – Utskriftstjänster 
2014-3 – som omfattar två tjänster: 

1. Utskriftstjänster – leverantören tar emot filer och ombesörjer 
utskrift, kuvertering, sortering och distribution av försändelser i 
pappersform. Alltifrån vanliga fakturor till e-, Sve- och ePost-
fakturor kan hanteras. 

2. Mina meddelanden – med denna tjänst kan myndigheter genom 
leverantören skicka digital post till privatpersoner och företag. 
Leverantören förmedlar informationen via Mina Meddelanden 
som är Skatteverkets infrastruktur för digitala försändelser. Mot-
tagaren får posten säkert och samlat i en digital brevlåda som kan 
öppnas och läsas oberoende av tid och plats. 

Enligt uppgift på SKL:s webbplats kommer ett färdigt ramavtal att 
vara på plats januari 2017.10 

Förberedelser för att ansluta som avsändare  
och använda Mina meddelanden 

Skatteverket har tagit fram anslutningsguider som stöd för att planera 
och genomföra anslutning till Mina meddelanden.11 Här beskrivs an-
slutningsprocessen med tips och stöd för allt – från juridik till teknik.  
                                                                                                                                                               
10 www.skl.se, 2017-01-06. 
11 Metodstöd för anslutning till Mina meddelanden, (2015-12-16, ver. 1.2), Att ansluta till Mina 
meddelanden – Översikt (2015-12-16, ver. 1.3), Guide för verksamheten, Anslutningsbeskriv-
ningar för Mina meddelanden (2015-03-12, ver. 1.1).  
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Anslutningsprocessen kan i korta drag och på en övergripande 
nivå inkludera nedanstående aktiviter. Listan kan betraktas som en 
övergripande checklista, där punkterna är olika relevanta beroende 
på vilken avsändare som ansluts. Aktiviteterna är organiserade i 
grov tidsordning och uppmanar den anslutande avsändaren att 

 undersöka potentialen genom att inventera befintliga volymer av 
utskriftsflöden. Totala portokostnaden kan ge en första grov indi-
kation. Inventera viktigare verksamhetssystem och deras flöden. 
Identifiera några kandidater för en första anslutning 

 fundera igenom påverkan på kundmötet. Vilka meddelanden vill 
avsändaren skicka för att förbättra servicen jämfört med i dag? 
Hur kan man ”sluta det elektroniska kretsloppet”? 

 kontakta nuvarande utskrifts- och verksamhetssystemsleveran-
törer för att få information om deras planer och erbjudanden 
om anslutning till Mina meddelanden, 

 uppskatta volymer av brev, som enskilda medarbetar skickar vid 
sidan av verksamhetssystemen, och som skulle kunna skickas 
genom Mina meddelanden i stället, 

 upprätta en grov anslutningsplan inklusive en sourcingstrategi 
(t.ex. upphandling), 

 ingå överenskommelse om anslutning med Skatteverket som an-
svarig för Mina meddelanden, 

 upphandla eventuell tjänst eller uppgradering av verksamhets-
system, 

 i förekommande fall bygg egna anslutningskomponenter, an-
passa kundservicesystem och självbetjäningstjänster, 

 involvera och förbered kommunikationsavdelning, kundtjänst och 
relevant del av verksamheten inför att de olika flödena ansluts, 

 det finns en stor vinst i att ansluta något flöde tidigt. Detta ger 
avsändaren erfarenheter på ett tidigt stadium. 
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Allmänhetens och företagens syn på 
att ta emot digital myndighetspost  

Nationella digitala tjänster, så som Mina meddelanden, ska utvecklas 
utifrån medborgarnas behov (Dir. 2016:39). En fråga som utred-
ningen har att besvara är hur en övergång för privatpersoner och före-
tag till digital myndighetspost kan genomföras i praktiken. I decem-
ber 2016 genomförde därför Markör Marknad och Kommunikation 
AB, på uppdrag av utredningen, telefonintervjuer med 1 000 personer 
i åldrarna 18–84 år, samt 400 företag. Syftet med undersökningen var 
att få en bild av hur enskilda och företag ser på att ta emot digital 
myndighetspost och beakta undersökningens resultat i utformandet 
av utredningens förslag.  

Allmänheten  

Trots vana av inloggade tjänster föredrar de flesta  
att få myndighetspost på papper  

I likhet med andra undersökningar om internetanvändningen i  
Sverige1 visar telefonintervjuerna med allmänheten på en hög inter-
netanvändning. De allra flesta som svarar på enkäten, 89 procent,  
använder internet varje vecka. Endast sju procent använder aldrig 
internet. Bland dem som använder internet är det 76 procent som  
använder tjänster hos myndigheter som kräver e-legitimation. Det 
betyder att 69 procent i dag använder inloggande tjänster hos myn-
digheter. I åldersgruppen 18–39 år är det 87 procent, i åldersgruppen 
40–64 år är det 75 procent och i åldersgruppen 65–84 år 51 procent.  

                                                                                                                                                               
1 Internetstiftelsen i Sverige 2016, Svenskarna och internet 2016. Undersökning om svenskarnas 
internetvanor.  
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Trots den höga internetanvändningen – och vanan att använda e-
legitimation för inloggade tjänster hos myndigheter – svarar 56 pro-
cent av dem som ingår i studien att de inte vill, eller inte vet om de 
vill, få myndighetspost till en elektronisk brevlåda. (Se figur 1).  

Figur 1 Skulle du vilja få post, inte informationsmejl, från myndigheter 

till en elektronisk brevlåda som kräver att du loggar in med  

en e-legitimation/BankID för att kunna läsa posten på  

dator/mobil/surfplatta? 

 
 
 
Resultatet nedbrutet på ålder visar på stora skillnader i attityd – 
yngre personer är mer positivt inställda till att få myndighetsposten 
digitalt än vad äldre personer är. I åldersgruppen 18–39 år svarar 
58 procent att de vill ha digital myndighetspost. Däremot råder det 
inga större skillnader mellan könen. Av männen är det 45 procent 
som anger att de skulle vilja få digital myndighetspost medan mot-
svarande siffra för kvinnor är 43 procent. 

Anledningen till att dem som svarat på enkäten inte vill ha myn-
dighetsposten digitalt är i första hand att de vill att posten ska distri-
bueras som vanligt, det vill säga som papperspost. Den näst vanli-
gaste anledningen är att man sällan använder internet. Knappt en 
tiondel av de svarande anger att det inte känns säkert att få myndig-
hetsposten digitalt. (Se figur 2.) 
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Figur 2 Varför inte digital myndighetspost (i procent)? Flera svar möjliga 

 
 
 
En fjärdedel i gruppen som inte vill få myndighetspost till en 
elektronisk brevlåda har valt svarsalternativet Annat och lämnat ett 
öppet svar. Av de öppna svaren framgår att det digitala alternativet 
bland annat uppfattas som osäkert. Andra menar att det känns 
krångligt eller jobbigt att hantera dator, koder och inloggning med 
ytterligare ett lösenord att hålla reda på, samt att man riskerar att 
missa post. 

En majoritet kan tänka sig att ta emot digital myndighetspost  
– men är emot ett obligatorium  

När de personer som ingår i undersökningen ska välja vilket ut-
skickssätt (digitalt utskick eller pappersbrev) som bäst stämmer in 
på en rad påståenden anger de flesta att det digitala alternativet är 
snabbast, billigast, bäst för miljön och lättast att läsa där jag är. På 
frågan om vilket utskickssätt som är enklast för mig att använda är 
det ungefär lika många som svarar digitalt som papperspost. Där-
emot anger en majoritet att pappersposten är mest trolig att jag 
kommer att läsa men är också det alternativ som i högre grad kan 
hamna hos fel person. (Se figur 3). 

50

9

7

18

26

0 10 20 30 40 50 60

Vill få den som vanligt med posten

Känns inte säkert

Litar inte på att det
fungerar/teknikens fel

Använder sällan internet

Annat

Handling C, KSAU 2017-05-16 
324 av 341



Bilaga 4 SOU 2017:23 

330 

Figur 3 Vilket utskickssätt av post från myndigheter stämmer bäst in  

i följande påståenden? 

 
 
 
När personerna som ingår i studien uppmanas att väga samman för- 
och nackdelar med de olika sätten att ta emot myndighetspost på 
(se figur 4) är det 66 procent som svarar att de kan tänka sig det 
digitala alternativet även om en del av dessa vill få brevet på båda 
sätt, det vill säga även i pappersform. Gruppen är ungefär lika stor 
som gruppen som använder tjänster som kräver e-legitimation, 
69 procent.  
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Figur 4 Om du försöker väga samman alla för- och nackdelar med att få 

myndighetspost som i dag med brev eller få den till en elektronisk 

brevlåda för att kunna läsa på dator/mobil/surfplatta, hur skulle 

du då vilja få den? (I procent) 

 
 
 
De yngre i studien är mer positivt inställda till att ta emot myndig-
hetspost digitalt. (Se figur 5). I åldersgruppen 18–39 år är det hälf-
ten som, vid en sammanvägd bedömning, vill ha digital myndighets-
post. Adderar vi dem som svarat att de vill ta emot myndighetspost 
såväl digitalt som på papper är det 79 procent i den yngsta ålders-
gruppen som vill ta emot digital myndighetspost. Motsvarande  
siffror för åldersgruppen 40–64 år är 66 procent och för gruppen 
65–84 år 45 procent.  

Figur 5 Sammanvägd bedömning per åldersgrupp (i procent) 
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En majoritet av dem som ingår i studien svarar att de tror att den 
digitala myndighetsposten kommer att öka kraftigt de närmaste 
åren. Endast fyra procent tror att det mesta av myndighetsposten 
kommer att skickas som papperspost om fem år. Drygt hälften 
(54 procent) svarar att de tror att i stort sett all myndighetspost 
kommer att skickas digitalt om fem år. Drygt en tredjedel (36 pro-
cent) tror att ungefär hälften av myndighetsposten då kommer att 
skickas digitalt medan den andra hälften kommer att skickas med 
papperspost.  

I Danmark måste alla medborgare ha en elektronisk brevlåda för 
att ta emot och läsa myndighetspost på dator, mobil eller surf-
platta. Nästan ingen myndighetspost skickas längre som brev. På 
frågan om dem som ingår i studien tycker att vi i Sverige ska införa 
samma system svarar 58 procent att man är emot införandet av ett 
liknande system som man har i Danmark (32 procent är för och 
10 procent svarar Vet ej). 

Sammanfattningsvis: Av intervjuundersökningen med allmän-
heten framgår att fler föredrar att få myndighetspost på papper, 
men kan tänka sig att ta emot digital myndighetspost. De flesta tror 
också att myndigheternas papperspost kommer att minska väsent-
ligt de närmaste åren – men de som svarat är emot ett obligatorium 
för enskilda att ha en elektronisk brevlåda för att ta emot digital 
myndighetspost.  

Företag 

Företagen är mer positiva till att ta emot digital myndighetspost  

Utredningens intervjuundersökning av företag2 visar att 75 procent 
av företagen använder internet varje dag och 64 procent använder 
internet flera gånger per dag. Drygt en tiondel (13 procent) använ-
der internet som mest någon gång i månaden. Av intervjuunder-
sökningen framgår vidare att 78 procent av de företag som ingår i 
studien i dagsläget använder tjänster hos myndigheter som kräver 
                                                                                                                                                               
2 Av de 400 företag som ingår i intervjuundersökningen var över hälften (55 procent) aktiebolag 
och en tredjedel enskilda firmor (35 procent). Därutöver ingår handelsbolag (4 procent) och kom-
manditbolag (2 procent). En majoritet av företagen som ingår i studien har få anställda: 75 procent 
1–5 anställda, 13 procent 6–10 anställda, 8 procent 11–25 anställda och 4 procent 26 eller fler an-
ställda. 
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e-legitimation/BankID. Trots det svarar 43 procent att de inte vill 
få post från myndigheter till en elektronisk brevlåda som kräver in-
loggning. (Se figur 6). Ungefär hälften av de företag som ingår i 
studien är dock positivt inställda till digital myndighetspost. Mot-
svarande siffra för enskilda är 44 procent.  

Figur 6 Skulle du vilja få post, inte informationsmejl, från myndigheter 

till en elektronisk brevlåda som kräver inloggning med  

e-legitimation/BankID för att företaget ska kunna läsa posten  

på dator/mobil/surfplatta? 

 
 
 
Anledningen till att företagen som ingår i studien inte vill ha myn-
dighetsposten digitalt är i första hand att man vill att den ska distri-
bueras som vanligt, det vill säga med posten. (Se figur 7). Tolv pro-
cent i gruppen som inte vill ha digital myndighetspost menar att 
det inte känns säkert att få den digitalt medan 9 procent inte litar 
på att tekniken fungerar. Andra skäl till att företagen inte vill ha 
myndighetsposten i en elektronisk brevlåda är att de sällan använ-
der internet.  
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Figur 7 Varför inte digital myndighetspost (i procent). Flera svar möjliga 

 
 
 
En tredjedel i gruppen som inte vill få myndighetsposten till en 
elektronisk brevlåda har lämnat öppna svar. Av de öppna svaren 
framgår att det digitala alternativet uppfattas som krångligare och 
mer tidskrävande, samt att det är lätt att missa meddelanden.  

I intervjuundersökningen ombads företagen att välja vilket ut-
skickssätt som bäst stämmer in på en rad påståenden. (Se figur 8). 
De företag som ingår i undersökningen gör samma övergripande  
bedömning som de enskilda. Företagen svarar att det digitala alter-
nativet är bäst för miljön, enklast att använda, billigast för den  
offentliga sektorn, snabbast och lättast att läsa där man befinner sig. 
Företagen svarar att det är mer troligt att pappersposten blir läst 
men också att pappersposten löper större risk att hamna hos fel 
person. På den sista frågan svarar dock 32 procent Vet ej.  
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Figur 8 Vilket utskickssätt av post från myndigheter stämmer bäst in  

i följande påståenden? (i procent) 

 
 
 
När företagen ombeds att väga samman för- och nackdelar med de 
olika utskickssätten och sedan svara hur företaget skulle vilja få  
posten levererad svarar en tredjedel att de vill ha posten som i dag, 
som papperspost, medan drygt fyra av tio svarar digitalt. Knappt en 
fjärdedel vill ha posten på båda sätt. (Se figur 9). Resultatet är jäm-
förbart med det för enskilda som, om man slår ihop dem som svarat 
Digitalt och På båda sätt, är 66 procent. Motsvarande siffra för före-
tag är 67 procent.  
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Figur 9 Om du väger samman alla för- och nackdelar med att få myndig-

hetspost som i dag med brev, eller få den till en elektronisk brev-

låda som kräver inloggning med e-legitimation/BankID för att 

kunna läsa på dator/mobil/surfplatta – hur skulle du då vilja få den? 

 
 
 
I likhet med resultatet av intervjuundersökningen till allmänheten 
svarar företagarna att de tror att den digitala myndighetsposten 
kommer att öka markant de närmaste åren. Endast tre procent av de 
företag som ingår i intervjustudien tror att det mesta av myndig-
hetsposten om fem år kommer att skickas som papperspost. Sju av 
tio företag (69 procent) svarar att de tror att i stort sett all myndig-
hetspost kommer att skickas digitalt om fem år. En femtedel 
(22 procent) tror att ungefär hälften av myndighetsposten kommer 
att skickas digitalt medan den andra hälften kommer att skickas 
med papperspost som i dag.  

På frågan om företagets inställning till att införa samma system 
som finns i Danmark, där alla företag måste ha en elektronisk brev-
låda för att ta emot och läsa myndighetspost, svarar 44 procent att 
de är emot införandet av ett liknande system. Lika stor andel är för 
ett sådant system. Företagen som ingår i studien har en mer positiv 
attityd än privatpersoner, där 58 procent är emot införandet. 
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Exempel på kostnader för att ansluta 
till och använda Mina meddelanden 

Utredningen har ställt skriftliga frågor och genomfört telefoninter-
vjuer med samtliga 17 myndigheter som vid utgången av 2016 var 
anslutna till och skickar post genom Mina meddelanden. Detta i 
syfte att få en bild av myndigheternas kostnader för att ansluta till 
och använda tjänsten. Intervjuerna genomfördes i januari 2017.  

Utgångsläge  

Av de 17 myndigheterna, varav elva var statliga och sex kommuner, 
var det sju myndigheter som hade en utskriftsleverantör som kunde 
fungera som förmedlare.1 Sex myndigheter som hade verksamhets-
system (ärendehanteringssystem eller e-tjänsteplattform) med funk-
tionalitet för att skicka post digitalt. Fyra myndigheter hade varken 
förmedlare eller verksamhetssystem med sådan funktionalitet.  

                                                                                                                                                               
1 Förmedlaren tar emot meddelanden och förmedlar dem till aktuell brevlådeoperatör. Mina 
meddelandens förmedlingstjänst är standardiserad för att man ska kunna välja mellan att ut-
föra förmedlingen i egen regi, att samverka med andra eller att upphandla tjänsten. 
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Tabell 1 Utgångsläge  

Utgångsläge Myndighet  

Vi hade en utskriftsleverantör som kunde  
fungera som förmedlare 

Eksjö kommun 
Nässjö kommun 
Skatteverket 
Statens tjänstepensionsverk 
Transportstyrelsen 
Trollhättans kommun 
Värnamo kommun 

Vi hade verksamhetssystem (ärende-
hanteringssystem eller e-tjänsteplattform)  
med funktionalitet för att skicka post digitalt  

Bolagsverket 
CSN 
Försäkringskassan 
Haninge kommun 
Lantmäteriet 
Tomelilla kommun 

Inget av ovanstående Arbetsförmedlingen 
Jordbruksverket 
Pensionsmyndigheten 
Tullverket 
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Anslutningsmodell 

Tabell 2 Anslutningsmodell  

Anslutningsmodell Myndighet 

Vi valde att bygga allt själva (både en intern 
kanalväxel* och förmedlare) 

Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Jordbruksverket 
Pensionsmyndigheten** 
Tullverket 

Vi valde att bygga kanalväxeln själva och låta 
någon annan agera förmedlare 

Bolagsverket  
CSN 
Statens tjänstepensionsverk 

Vi valde att låta någon annan både agera  
kanalväxel och förmedlare 

Eksjö kommun 
Jordbruksverket 
Nässjö kommun 
(Pensionsmyndigheten***) 
Tomelilla kommun 
Transportstyrelsen 
Trollhättans kommun 
Värnamo kommun 

Vi valde att anpassa våra befintliga verksam-
hetssystem för en direktkommunikation med 
Mina meddelanden via utveckling av applika-
tioner i respektive system. 

– 

* Har organisationen en omfattande mängd system, kan det vara en fördel att samla utskickstrafiken 
till en gemensam, intern kanalväxel. Den är då regelstyrd och skickar genom den kanal som verksam-
hetsreglerna anger. Exempelvis i första hand genom Mina meddelanden om mottagaren har en brev-
låda; i andra hand genom e-post och SMS om informationen inte är känslig och register över e-post-
adresser/mobiltelefonnummer är aktuella; i tredje hand genom pappersutskrift. Alternativet är att 
respektive verksamhetssystem har en egen växel som tillhandahålls av systemleverantören. En växel 
behövs inte om meddelandena endast skickas elektroniskt med Mina meddelanden. 
** Pensionsmyndigheten började bygga själv, men under 2016 har myndigheten succesivt flyttat över 
anslutningen via Försäkringskassan. 
*** Pensionsmyndigheten, som började bygga allt själva, använder i dag Försäkringskassan och en 
privat leverantör. 

Bygga själv 

Flera av de större myndigheterna som är ansluta till Mina medde-
landen har valt att bygga egna lösningar. I och med att arbetet med 
att ansluta till Mina meddelanden ofta har varit en del av ett större 
utvecklingsarbete har det varit svårt för myndigheterna att särskilja 
anslutningskostnaderna för tjänsten. Kostnaderna som redovisas 
nedan får därför ses som osäkra.  
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 Arbetsförmedlingen skickar ett flertal meddelanden om etablerings-
ersättning, uppföljning av aktivitetsrapportering och meddelanden 
till a-kassa. I myndighetens projektkostnad på 17 miljoner ingår 
alla kostnader såsom utbildning, kommunikation, förstudier,  
resor, anpassningar och en betydande del (upp till 50 procent) i att 
myndigheten byggt om flödet till en extern leverantör (brev som 
inte går via Mina Meddelanden) och sms- och e-postflöden som 
inte är relaterade till Mina Meddelanden. 

 Jordbruksverket skickar underrättelse om avräkning av stöd som 
betalas ut av myndigheten, vissa beslut och meddelanden om 
stödrätter samt årsbesked. Myndigheten uppskattar kostnaderna 
enligt nedan: 
– Identifiera behov och verksamhetsanalys och övergripande 

arkitekturanalys: cirka 150 000 kronor  
– Nyutveckling av utskicksväxel 2014 (skapade förutsättningar 

för Mina meddelanden): cirka 1 500 000 kronor. 
– Förvaltningskostnader för utskicksväxel under 2015 och 2016 

(som mestadels har med utveckling av koppling till tryckeri 
att göra och väldigt lite kopplat till Mina meddelanden): cirka 
1 450 000 kronor.  

– Nyutveckling för att koppla på Mina meddelanden på ut-
skicksväxel 2016: cirka 315 000 kronor. 

– Kommunikationskostnad för Mina meddelanden: cirka 50 000 
kronor. 

 Skatteverket är den myndighet som skickar flest digitala medde-
landen. Av myndighetens totalt cirka 42 miljoner centrala ut-
skrifter per år är 36 miljoner anslutna till Mina meddelanden. 
Under 2016 gick 2,2 miljoner utskick digitalt. Myndighetens 
kostnader (exklusive de kostnader som myndigheten haft för det 
förvaltningsövergripande projektet Mina meddelanden): 
– Kostnader för utveckling/vidareutveckling av anslutningsväxel 

2012–2016 uppskattas till cirka 8 miljoner.  
– Kostnader för anslutna verksamhetssystem 2012–2016 upp-

skattas till cirka 3 miljoner. Kostnaden för det individuella 
verksamhetssystemet har varierat. För mogna system i förvalt-
ning, där erfaren personal har skött anslutningen, har kostna-
den varit lägre.  
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– Kostnader för intern och extern kommunikation 2014–2016 
uppskattas till cirka 2 miljoner. Kostnaden inkluderar även 
utveckling av utbildningspaket för Skatteverkets handläggare 
och andra anställda.  

– Utbildning 2015–2016: Under 2015 har en grundutbildning 
gällande tjänsten Mina meddelanden genomförts till en stor 
del av Skatteverkets anställda. Under 2016 har en verksam-
hetsspecifik utbildning genomförts till chefer och handläggare 
i den operativa verksamheten. Tiden för utbildningen uppskat-
tas till cirka 700 dagar totalt.  

Tre myndigheter (Bolagsverket, CSN och Statens tjänstepensions-
verk) har byggt kanalväxel själva men låtit någon annan agera för-
medlare.  

 Bolagsverket, som var med och tog fram konceptet inom verk-
samt.se, har kopplat på det mesta av myndighetens utskick. 
Myndigheten kunde använda myndighetens utdatamotor och be-
hövde bara lägga till parametern Mina meddelanden. De exakta 
kostnaderna är svåra att bedöma eftersom anslutningen till Mina 
meddelanden genomfördes i flera projekt, där det även gjordes 
andra utvecklingsinsatser, samt att vissa anslutningsaktiviteter 
genomfördes inom förvaltning- eller linjetid. Projekten innefat-
tar behovsfångst, analys, utredning, utveckling, kommunikation 
m.m. Projekt för att utreda och utveckla den tekniska lösningen: 
2,6 miljoner kronor. Projekt för att anpassa utskick och ansluta 
dessa till Mina meddelanden: 7,3 miljoner kronor. 

 SPV hade ett uppstartsprojekt där man gjorde tekniska förbere-
delser och byggde en utdataväxel som används i samverkan med 
Försäkringskassan som är förmedlare. Kostnaden för det projek-
tet var 1 888 498 kronor.  

Köpa tjänster 

För de myndigheter som var tidigt ute med att ansluta sig till tjäns-
ten fanns det, av naturliga skäl, inte någon färdig lösning eller tjänst 
att köpa som var anpassad för Mina meddelanden. Vissa myndig-
heter valde att bygga en egen lösning, andra att ingå i samverkans-
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projekt med privata leverantörer. Ett exempel på det sistnämnda är 
tre kommuner i Jönsköpings län, Värnamo, Nässjö och Eksjö, som 
deltog i ett utvecklingsprojekt med en privat leverantör som stod 
för utvecklingskostnaderna. Kommunernas kostnader bestod av in-
tern arbetstid med avtalstecknande, demonstrationer och utbildning 
av medarbetare. För Nässjö kommun uppskattningsvis 80 timmar. 
Länet har också haft ett gemensamt projekt för alla 13 kommuner 
till en total kostnad om cirka 150 000 kronor under två år (motsva-
rande 10 procent av en tjänst). 

Åtta myndigheter valde att låta någon annan aktör agera både 
kanalväxel och förmedlare. Till skillnad från de tre kommunerna i 
Jönköpings län, som har anslutit meddelanden från handläggare till 
enskild mottagare, har Haninge kommun valt att ansluta vissa be-
fintliga tjänster i kommunens e-tjänsteplattform. Kommunen har i 
detta läge därför inte behov av någon kanalväxel till utskrift. Den 
enskilde mottagaren har åtkomst till beslutet antingen via Mina 
meddelanden eller Mina ärenden/Min sida i e-tjänsteplattformen. I 
och med att e-tjänsterna redan fanns utvecklade och verksamheten 
redan hade ”transformerats” har kommunens kostnader varit låga, 
cirka 75 timmar för koordinering och projektledning.  

Löpande kostnader  

Sedan den 1 januari 2017 finansieras infrastrukturen Mina medde-
landen genom anslag. Dessförinnan finansierades infrastrukturen 
av statliga myndigheter i frivillig samverkan.  

Om man bortser från de medel som vissa av de ansluta myndig-
heterna frivilligt bidrog med till infrastrukturen/Skatteverket så be-
skriver myndigheterna de löpande kostnaderna som låga.  

 Arbetsförmedlingens löpande kostnader för Mina Meddelanden 
är på mindre än en halv miljon kronor om året.  

 Bolagsverket kan inte ta fram driftskostnader för Mina meddelan-
den då myndighetens it-kostnadsmodell inte har den detaljer-
ingsgraden och de program och verktyg som används för Mina 
meddelanden används även av Bolagsverkets övriga utskick. 
Uppskattningen är dock att det är relativt små kostnader både 
för drift och för support. Utdatamotor och utskriftsprogram 
måste vara i drift och förvaltas oberoende av kopplingen mot 
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Mina meddelanden och det innebär inga större kostnadsökningar 
att ansluta en viss utskrift till Mina meddelanden. Det pågår  
arbete, både inom Bolagsverket och i samverkan med andra myn-
digheter (ESV:s uppdrag om ramverk för it-kostnader) för att 
bättre kunna ta fram it-kostnader.  

 Lantmäteriet betalar sin externa leverantör 3 000 kronor per år 
och 1.50 per st av Mina meddelanden. Internt har myndigheten 
inga direkta kostnader som är kopplade till Mina meddelanden.  

 Värnamo kommun har en löpande månadskostnad till en extern 
leverantör som baseras på antal handläggare som kan skicka  
digital post genom deras tjänst (se tabell 3 nedan). I dagsläget är 
det en månadskostnad om 900 kronor för cirka tio handläggare. 
Därtill kommer en distributionskostnad om cirka 1 krona per 
skickad digital försändelse. 

Tabell 3 Månadskostnad tjänst (Portal och Skicka till leverantör), kronor  

Antal användare Månadskostnad  
1–5 600  

6–15 900  
16–30 1 200  
31–50 1 500  
51–75 1 800  

76–125 2 100  
126–250 2 400  
251–500 2 700  

 
 
 Skatteverkets kostnader för vidmakthållande av växeln, samt an-

slutningsstöd och support uppgår i genomsnitt till cirka 1,8 mil-
joner årligen. 

 Transportstyrelsen har en månadsavgift om 5 000 kronor (oavsett 
antal meddelanden) plus 65 öre per försändelse.  

Kostnader för att skala upp och öka den digitala posten  

På frågan om vad som krävs för att öka den digitala posten svarar 
de ansluta myndigheterna bland annat att fler enskilda och företag 
ansluter som mottagare, att myndighetens ledning prioriterar och 
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tilldelar resurser för detta, analys och intern arbetstid och lobbying. 
Några exempel på kostnader för att skala upp den digitala posten: 

 Bolagsverket har en pågående utvecklingsaktivitet där myndig-
heten löpande anpassar de kvarstående utskick som är möjliga att 
anpassa till Mina meddelanden. De utskick som kvarstår kostar 
cirka 11 miljoner kronor att anpassa. Ambitionen är att detta 
kommer att göras under 2017. 

 Jordbruksverkets planerade initiativ för 2017 handlar om några 
hundra timmars utveckling och en kostnad om cirka 200 000 kro-
nor. När dessa initiativ är klara så har myndigheten en basfunk-
tionalitet på plats som gör att i stort sett alla nya utskicksflöden 
som identifieras framöver kommer att kunna haka på redan be-
fintliga lösningar och kostnaderna blir därmed minimala.  

 Transportstyrelsens kostnad till förmedlare är 45 000 kronor per 
implementation och efterföljande två meddelande 20 000 kro-
nor. Kostnad för internt arbete kan i dagsläget inte uppskattas. 
Myndigheten ser att när mängden meddelanden ökar kommer 
kostnaden för deras utskick att minska i jämförelse med pap-
persutskick. 

 Tullverket konstaterar att kostnaderna för att skala upp beror på 
vilka meddelanden som ska skickas, det vill säga vilka it-stöd 
som behöver integreras med Mina meddelanden. Tekniskt finns 
det mesta färdigt för att skicka meddelanden. Anpassning och 
integration från avsändande system tillkommer. 

 För de kommuner som skickar enstaka utskick, från handläggare 
till enskild, verkar det inte vara några kostnader att tala om för 
att skala upp. De tekniska förutsättningarna finns redan. Vad 
som skulle kunna generera mer kostnader är att ansluta specifika 
system för att ansluta till massutskick. En betydande, kanske 
rent av den största delen av dessa kommuners utskick, utgörs 
dock av så kallade enstaka utskick. För Tomelilla kommun, som 
i dagsläget enbart använder Mina meddelanden i kombination 
med deras e-tjänster (det vill säga inte är kopplat till enskilda 
verksamhetssystem för massutskick), är det framför allt en kost-
nad i form av nedlagd tid för e-tjänsteutveckling. 
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Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

 
 1. För Sveriges landsbygder  

–  en sammanhållen politik för  
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N. 

 2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

 3. Karens för statsråd och statssekreterare. 
Fi.

 4. För en god och jämlik hälsa.  
En utveckling av det  
folkhälsopolitiska ramverket. S.

 5. Svensk social trygghet i en  
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

 6. Se barnet! Ju.

 7. Straffprocessens ramar och  
domstolens beslutsunderlag  
i brottmål – en bättre hantering av 
stora mål. Ju.

 8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig  
förändring. M.

 9. Det handlar om oss. 
– unga som varken arbetar eller studerar. U.

 10. Ny ordning för att främja god sed  
och hantera oredlighet i forskning. U.

 11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.

 12. Att ta emot människor på flykt.  
Sverige hösten 2015. Ju.

 13. Finansiering av infrastruktur med 
privat kapital? Fi.

 14. Migrationsärenden  
vid utlandsmyndigheterna. Ju.

 15. Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. S.

 16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.

 17.  Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

 18. En nationell strategi för validering. U.

 19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan  
för unga arbetslösa. A.

 

 20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare 
och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning. U.

 21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 
vård och omsorg om äldre personer.  
Del 1 och 2. S.

 22. Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M. 

 23. digitalforvaltning.nu. Fi.
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Systematisk förteckning

 
Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen  
mot fördjupad lokal samverkan  
för unga arbetslösa. [19]

Finansdepartementet

Karens för statsråd och statssekreterare. [3]

Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]

Finansiering av infrastruktur med  
privat kapital? [13]

digitalforvaltning.nu. [23]

Justitiedepartementet

Se barnet! [6]

Straffprocessens ramar och domstolens 
beslutsunderlag i brottmål  
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Att ta emot människor på flykt.  
Sverige hösten 2015. [12]

Migrationsärenden  
vid utlandsmyndigheterna.[14]

Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]

Miljö- och energidepartementet

Kraftsamling för framtidens energi. [2]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig  
förändring. [8]

Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder  
– en sammanhållen politik för  
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa.  
En utveckling av det  
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld. Del 1 och 2.[5]

Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. [15]

Läs mig! Nationell kvalitetsplan  
för vård och omsorg om äldre personer.  
Del 1 och 2. [21]

Utbildningsdepartementet

Det handlar om oss. 
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Ny ordning för att främja god sed  
och hantera oredlighet i forskning. [10]

En nationell strategi för validering [18]

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och 
enklare system för tillträde till hög
skoleutbildning. [20]

Utrikesdepartementet

Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]

Handling C, KSAU 2017-05-16 
341 av 341



Datum Dnr Sid 
2017-05-10 2017-287 1 (1) 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Finansdepartementet 
fi.registrator@regeringskansliet.se 
fi.df.remisser@regeringskansliet.se 

Remissvar  

Delbetänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu 

(dnr Fi2017/01289/DF) 

Sammanfattning 

Östhammars kommun ställer sig bakom utredningens förslag att det behövs en 
övergripande plan att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn och att 
samla ansvaret för digitaliseringen hos en myndighet inom den befintliga myn-
dighetsstrukturen. 

Östhammars kommun tar inte ställning till hos vilken myndighet ansvaret ham-
nar då det för kommunen är viktigare att en myndighet får det samlade ansvaret 
och att denna myndighet får de resurser som krävs för att myndigheten ska 
kunna stödja och driva på digitaliseringen inom såväl statlig som regional och 
kommunal förvaltning. 

Generella synpunkter 

Enligt vår uppfattning har nationella utvecklingsinsatser som t.ex. framtagande 
av vägledningar och gemensamma nationella digitala tjänster stor betydelse för 
den digitala utvecklingen på regional och kommunal nivå. 

Avsnitt 4.3.1 Säkerhetsfrågorna behöver integreras 

i digitaliseringen av den offentliga sektorn 

Precis som framhålls i betänkandet tror vi att säkerhetsfrågorna behöver integre-
ras i digitaliseringen av den offentliga sektorn. Här vill vi betona att stödet till 
kommunala myndigheter behöver stärkas i dessa frågor. Många mindre kommu-
ner har begränsade resurser till specialkompetens och därför är nationella ut-
vecklingsinsatser och vägledningar av stor betydelse. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen. 
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Sammanfattning av resultat 

I maj 2010 slutfördes en utredning kring fördjupad samordning inom räddningstjänster-

na i Uppsala län. Utredningen innehåller en redogörelse för olika samverkansformer, ex-

empel på andra samarbeten inom området samt för- och nackdelar med ett fördjupat 

samarbete. Utredningen föreslog att en gemensam nämnd för räddningstjänsterna skulle 

skapas, med Uppsala som värdkommun. Den gemensamma räddningsnämnden för Upp-

sala, Tierps och Östhammars kommuner gäller från och med 1 januari 2012. Den gemen-

samma nämndens uppdrag och arbetsformer formaliseras i ett avtal mellan de deltagande 

kommunerna samt i ett reglemente för nämnden. 

PwC har på uppdrag av Uppsala kommun genomfört en utvärdering av den gemensamma 

räddningsnämnden. Utvärderingsunderlaget grundar sig i relevant dokumentation i form 

av tidigare utredningar och avtal samt djupintervjuer med ett urval av nämndens förtro-

endevalda och tjänstemän. 

Utvärderingen utgår från tre frågeställningar vilka kortfattat besvaras nedan: 

I vilken mån upplever berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att målsättningen 

inför införandet av den gemensamma räddningsnämnden har realiserats? 

Under intervjuer svarar förtroendevalda och tjänstepersoner genomgående att inledande 

målsättningar kopplat till ökad samordning har uppnåtts. Verksamheten uppfattas idag 

hålla en hög kvalitet, vilket enligt intervjuade i Tierps och Östhammars kommuner, inte 

hade kunnat uppnås i lika hög grad i en mindre organisation. Som exempel nämns inve-

steringar i materiel och anläggningar, bättre möjligheter till kompetensutveckling och 

förhöjd kvalitet i förebyggande insatser. Identifierade risker inför införandet har enligt 

uppgifter från genomförda intervjuer i mycket liten mån inträffat. 

I vilken mån anser berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att deras nuvarande 

förväntningar och intressen realiseras?  

Samtliga intervjuade anser att nämndens arbete fungerar väl och att medlemskommuner-

nas intressen blir tillgodosedda. De intervjuade nämndsledamöterna anser även att sam-

arbetet gentemot tjänstepersoner fungerar väl och att ledamöterna är välinformerade om 

verksamheten. 

Samråd sker två gånger per år med representanter från respektive medlemskommun. En-

ligt samtliga intervjuade utgör samråden bra diskussionsforum där nämndens arbete och 

inriktning förankras i respektive medlemskommun.  

De intervjuade nämndsledamöterna från Tierps och Östhammars kommun anser även att 

återrapportering till respektive hemkommun fungerar väl. Stödet för att ingå i den ge-

mensamma nämnden uppges vara starkt i alla medlemskommuner. I Östhammars kom-

mun har ett parti i Kommunfullmäktige motionerat om utträde ur nämnden, vilken rösta-

des ner. 
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Vilka möjliga utvecklingsområden identifierar berörda förtroendevalda och tjänste-

personer? 

Samtliga intervjupersoner anser att nämndens arbete fungerar väl i dagsläget och att det 

inte finns några utvecklingsområden som är väsentliga eller kritiska för nämndens fort-

satta arbete. Nämnda utvecklingsområden redovisas i avsnitt 2.3. 

Samtliga intervjuade vill fortsätta samarbetet inom den gemensamma räddningsnämn-

den, och ingen intervjuperson ser någon anledning att ändra samverkansform. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Sedan 1990-talet har kommuner inom Uppsala län under olika former samarbetat inom 

räddningstjänstverksamhet. Under 2009 påbörjade länets kommuner en diskussion om 

en fördjupad samverkan, och en förstudie genomfördes. Krympande ekonomiska resurser, 

en alltmer specialiserad och tekniskt avancerad samhällsutveckling och förändrade krav i 

lagstiftningen anges som grundläggande skäl för diskussionen. 

I förstudien lyftes minskad sårbarhet, möjlighet till ökad kompetens, högre kvalitet i verk-

samheten, möjlighet till specialisering och effektiviseringar med bibehållen kvalitet fram 

som några positiva effekter av ett fördjupat samarbete. Förstudien föranledde att ett avtal 

tecknades om en gemensam räddningsnämnd mellan Tierp, Uppsala och Östhammars 

kommuner. Avtalet gäller från början av 2012 till och med utgången av 2018, med Upp-

sala som värdkommun. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med utvärderingen är att undersöka om den gemensamma räddningsnämnden, 

utifrån formulerade målsättningar inför införandet av gemensam nämnd 2012, liksom de 

berörda kommunernas förväntningar och intressen i nuläget, ger avsedda effekter. Även 

utvecklingsområden berörs i utvärderingen. Utvärderingens syfte är inte att, utifrån ett 

generellt perspektiv, utvärdera den verksamhet som bedrivs inom räddningsnämndens 

ram. 

Utvärderingen besvarar följande frågeställningar:  

 I vilken mån upplever berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att målsätt-

ningen inför införandet av den gemensamma räddningsnämnden har reali-

serats? 

 I vilken mån anser berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att deras nuva-

rande förväntningar och intressen realiseras? 

 Vilka möjliga utvecklingsområden identifierar berörda förtroendevalda och 

tjänstepersoner? 

1.3. Avgränsning 
Utvärderingen fokuserar på samverkansformen gemensam räddningsnämnd och samar-

betet inom nämnden. Nämndens ansvarsområde- den operativa verksamheten, kommer 

endast beröras i begränsad utsträckning för exemplifiering eller konkretion av resone-

mang. 

1.4. Metod 
Dokumentationsstudier av relevant tillgänglig dokumentation har gjorts för bakgrundsbe-

skrivning och redogörelse för initiala målsättningar. 
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Intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner har skett för att skapa en bild och 

förståelse för de förväntade effekterna inför samarbetet, samt i vilken mån de intervjuade 

anser att effekterna och målen infriats. Intervjuerna har även fokuserat på att identifiera 

utvecklingsområden vad gäller samarbetet.  

1.4.1. Dokumentation 

Följande dokumentation har beaktats i utvärderingen: 

 Förstudie från maj 2010 beträffande fördjupad samordning inom räddningstjäns-
terna i Uppsala län 

 Rapport beträffande gemensam nämnd för räddningstjänst i Tierps, Uppsala och 
Östhammars kommuner (utkastversion från september 2011) 

 Utvärdering av samarbete i gemensam räddningsnämnd från 2015 

 Samverkansavtal från 2015 om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänst-
organisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 

1.4.2. Intervjuade 

o Brandchef och ekonomichef, Brandförsvaret Uppsala 

o Ordförande och vice ordförande i räddningsnämnden, förtroendevalda från Upp-

sala kommun 

o Två förtroendevalda ledamöter i räddningsnämnden från Östhammar kommun, 

varav båda ledamöter i kommunstyrelsen 

o Två förtroendevalda ledamöter i räddningsnämnden från Tierps kommun, varav 

en ledamot i kommunstyrelsen 

1.4.3. Medverkande från utförare 

Från PwC har följande personer genomfört utvärderingen: 

Projektledare- Fredrik Carlsson 

Projektmedarbetare- Per Larsson och Ida Stenvall 

Kvalitetssäkrare- Henrik Fagerlind 
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2. Utvärdering 

Nedan följer våra iakttagelser i tre delar; (1) uppfyllelse av inledande målsättningar, (2) 

uppfyllelse av nuvarande målsättningar och nämndens arbete idag samt (3) utvecklings-

områden framåt. 

2.1. Införandet av nämnden och dess målsättningar 
Nedan beskrivs bakgrunden med grundläggande dokument och inledande målsättningar 

för den gemensamma nämnden, samt dessas uppfyllelse. 

Förstudie rörande fördjupad samordning 

I maj 2010 slutfördes en utredning kring fördjupad samordning inom räddningstjänster-

na i Uppsala län. Utredningens styrgrupp bestod av länets kommunchefer och länets 

räddningstjänstchefer bildade referensgrupp.  

Bakgrund till utredningen uppges i dokumentet vara krympande ekonomiska resurser 

samtidigt som lagstiftningens och samhällsutvecklingens krav på en specialiserad och 

effektiv räddningstjänst kräver ökad samverkan mellan ansvariga myndigheter.  

Utredningen tar upp tre möjliga samverkansformer; avtal, kommunalförbund och gemen-

sam nämnd, samt redogör för styrkor och svagheter hos respektive samverkansform. Vi-

dare redogörs för erfarenheter från andra mellankommunala samarbeten inom rädd-

ningstjänst tillsammans med sammanfattande slutsatser. Enligt utredningen fanns goda 

förutsättningar för fördjupat samarbete inom länet, både ekonomiskt samt för verksam-

heten och dess utveckling.  

Utredningen föreslog att en gemensam nämnd för räddningstjänsterna skulle skapas, med 

Uppsala som värdkommun. Förslaget innefattade Uppsala, Tierps och Östhammars 

kommuner, samt även Enköpings och Håbo kommuner. Uppsala kommun föreslogs till-

sätta en genomförandeutredning med förslag till detaljorganisation som skulle vara klar 

2011. 

Genomförandeutredning 

Enligt versionen av genomförandeutredningen som 

vi har tagit del av beslutade fullmäktige i Uppsala, 

Tierp och Östhammars kommuner att tillstyrka 

bildandet av en gemensam räddningsnämnd med 

Uppsala som värdkommun, medan Håbo och Enkö-

pings kommunstyrelser avböjde att ingå i den ge-

mensamma räddningsnämnden1.  

Därmed föreslogs bildandet av en gemensam 

nämnd för räddningstjänsterna i Tierps, Uppsala 

och Östhammars kommun, att gälla från och med 1 

                                                             
1 Håbo och Enköping har sedan 2008 ett gemensamt kommunalförbund gällande räddningstjäns-
ten. 
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januari 2012 med Uppsala som värdkommun2. Verksamheten omfattade 17 brandstation-

er, 409 medarbetare varav 256 räddningspersonal i beredskap. Den gemensamma nämn-

dens uppdrag och arbetsformer formaliseras i ett avtal mellan de deltagande kommuner-

na samt i ett reglemente för nämnden. 

2.1.1. Samverkansformer 

Tre samverkansformer förekommer i mellankommunala samarbeten rörande räddnings-

tjänst; avtalsreglerat samarbete, kommunalförbund eller i gemensam nämnd.  

Styrkor respektive svagheter inom varje samverkansform diskuteras i utredningen. Skill-

naderna mellan samverkansformer sammanfattas i en tabellen nedan: 

Samverkansform Avtal Kommunalförbund Gemensam 

nämnd 

Politisk styrning Kvar i resp 

kommun 

Direktion eller sty-

relse/ fullmäktige 

Gemensam nämnd 

Verksamhetsstyrning Kvar i resp 

kommun 

Förbundet Nämnd 

Ekonomisk styrning Kvar i resp 

kommun 

Förbundet I värdkommunen 

enl avtal 

 

En fördel med den föreslagna gemensamma nämnden som utredningarna tar upp är att 

ingen ny juridisk person behöver skapas. Den gemensamma nämnden är en del av värd-

kommunen och dess organisation.  

Under intervjuerna för denna utvärdering framförs att Uppsala kommuns storlek gör att 

en gemensam nämnd kan dra nytta av kommunens resurser, vilket inte går i ett kom-

munalförbund. Stödfunktioner som ekonomistöd, IT, personaladministration, jurister 

m.m. tillhandahålls av Uppsalas kommuns organisation. Kommunalförbund innebär 

skapandet av en ny organisation vilket enligt intervjuerna bl. a skulle medföra högre kost-

nader. 

2.1.2. Samverkansavtal 

Samverkansavtalet började gälla från och med den 1 januari 2012 och gäller till och med 

den 31 december 2018. Avtalet uppdaterades under 2015, bl. a gällande fördelningen av 

kostnader. 

Det grundläggande syftet som anges i avtalet är att Tierps, Uppsalas och Östhammars 

kommuner ska, genom en gemensam nämnd, på ett effektivt sätt ta tillvara kommunernas 

gemensamma resurser för räddningstjänst. Verksamheten ska vara upplagd på ett sådant 

sätt att utfallet, såväl ekonomiskt som kvalitativt, kan mätas och bedömas av kommuner-

na. Nämndens verksamhet styrs av det reglemente som kommunfullmäktige i kommu-

nerna gemensamt beslutat om.  

                                                             
2 Innan införandet av den gemensamma räddningsnämnden ingick Tierps kommun och Östham-
mars kommun i ett annat kommunalförbund gällande räddningstjänsten, vars samarbete därmed 
upphörde. 
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2.1.3. Målsättningar och risker med gemensam nämnd 

Vinster 

I utredningen från 2010 framförs att en gemensam räddningstjänstorganisation kan ge 

följande vinster: 

 Gemensamma mål och ledning förbättrar befintlig samverkan mellan räddnings-

tjänster vilket ökar kvaliteten i det operativa arbetet på skadeplats. 

 Kompensförsörjningen underlättas av en större organisation där det är enklare att 

rekrytera och behålla befintlig personal. Ledningsorganisationen ska även ha 

större möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar med bibehållen kvali-

tet. 

 Övnings- och utbildningsverksamheten förbättras och utökas. Möjligheter för mer 

utvecklingsarbete och ökad specialisering vilket ökar verksamhetens kvalitet. Det 

gäller även det förebyggande arbetet genom bl. a tillsyner. 

 Åstadkomma minskad administration genom att ha en samlad leding och stab.  

Genomförandeutredningen tonar ner målen något och ser effekter av en gemensam 

nämnd främst beträffande utveckling av medarbetarnas kompetens och vissa materiella 

förändringar, då främst hos de mindre kommunerna. Marginella effektivitetsvinster kan 

ses kopplat till hur räddningsledningen organiseras. 

Under intervjuerna för denna utvärdering framförs förväntningar från Tierps kommun 

och Östhammars kommuns nämndrepresentanter att en gemensam nämnd kunde ge en 

generell högre kvalitet i verksamheten såsom större investeringar i materiel, anläggningar 

och utbildningsverksamhet, samt även bättre löner. De intervjuade hade även förvänt-

ningar om att en större organisation på sikt bättre möter utmaningar kopplade till utbild-

ningsbehov, kompetensförsörjning och organisatorisk problemlösning i större skala.  

Initiala förväntningar som förs fram från Uppsalas förtroendevalda berörde i mindre ut-

sträckning att Uppsalas verksamhet skulle höjas eftersom den redan höll hög kvalitet, 

utan att man ville åstadkomma en utökad samverkan och kvalitet i länet.  

Risker 

Risker som utredningen nämner med ett utökat samarbete är att avståndet mellan med-

borgare och räddningstjänst kan öka, exempelvis att tjänstemän som bedriver myndig-

hetsutövning sitter i en annan kommun. En annan risk som berörs är att lokalkännedo-

men i nämnden kan försämras genom färre ledamöter från respektive hemkommun. 

Under intervjuer berördes att några förtroendevalda inför sammanslagningen var beredda 

på en kulturkrock när politiker från olika organisationskulturer skulle samarbeta. 

2.1.4. Realisering av syfte och målsättningar 

Samtliga intervjuade anser att målen kopplat till vinster realiserats i hög utsträckning.  

Handling D, KSAU 2017-05-16 
9 av 13



Utvärdering gemensam räddningsnämnd 
 

April 2017     9 av 12 
Uppsala kommun 
PwC 

 

Tjänstepersoner och förtroendevalda från Uppsala anser att medlemskommunerna delat 

erfarenheter som anses ha stärkt kvaliteten i hela verksamheten, och att de anställdas 

kompetens har höjts.  

Förtroendevalda från Tierps kommun och Östhammars kommun anser att samarbetet 

varit en förutsättning för att räddningstjänstverksamheten i deras respektive kommuner 

kunnat utvecklas. Exempelvis gällande ny materiel, fordon och anläggningar men även 

inom kompetensförsörjning och utbildning. Som konkret exempel nämns att en ny brand-

station i Tierp kommer att byggas i närheten av motorvägen, vars investering inte hade 

varit möjlig i en mindre organisation. Ett annat exempel som nämns är att Östhammars 

kommuns tillsynsverksamhet höjt sin kvalitet betydligt. 

Exempel på kontroverser nämns i samband med att tillsynsverksamheten i Östhammars 

kommun skärptes upp och föranledde anmärkningar för en del företag som behövde vidta 

åtgärder, vilket gav upphov till diskussioner. Intervjuade ser det som positivt att tillsyns-

verksamheten för samtliga kommuner har fått en högre kvalitet och därmed en högre 

ändamålsenlighet. 

2.2. Nämndens arbete 
Avsnittet redogör för nuläget; nämndens sammansättning och arbete idag, och de inter-

vjuades uppfattning om hur arbetet fungerar. 

Räddningsnämnden har, i enlighet med lagstiftningen, ett gemensamt handlingsprogram 

som innehåller åtta inriktningsmål för nämnden under 2016-2019. Handlingsprogrammet 

bygger bl. a på en riskanalys av kommunernas riskbilder. Vidare är handlingsprogrammet 

antaget i respektive kommunfullmäktige och har tagits fram i dialog med respektive med-

lemskommun. 

2.2.1. Nämndens sammansättning och arbete 

Nämnden består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande och vice ordfö-

rande är förtroendevalda från Uppsala kommun: 

Uppsala Tierp Östhammar Totalt 

9+9 2+2 2+2 13+13 

 

Under intervjuer framförs enskilda synpunkter om att nämnden har många ledamöter och 

att ett mindre antal hade förenklat samtal och i högre utsträckning medfört att samtliga 

ledamöter behöver vara delaktiga. Nämndens storlek uppges däremot inte vara föremål 

för formell diskussion.  

Arbetsutskottet består av sju ledamöter, varav fem från Uppsala kommun och en vardera 

från Tierps kommun och Östhammars kommun. Det betyder att arbetsutskottet ensamt 

innehar majoritet i nämnden. Nämnden sammanträder 8-10 gånger per år, och arbetsut-

skottet träffas inför varje sammanträde. Sammanträden sker på Viktoriaanläggningen- 

verksamhetens huvudanläggning i Uppsala där staben sitter. Enstaka sammanträden kan 

ske i Tierps kommun eller Östhammars kommun. 
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Samtliga intervjuade anser att arbetsklimatet i nämnden är bra. Enligt de intervjuade fö-

rekommer exempelvis inga reservationer i nämnden. En av de intervjuade resonerar kring 

att nämnden inte stått inför några tuffare beslut de senaste åren, exempelvis stora bespa-

ringar eller omorganisationer, vilket bidragit till det goda samarbetsklimatet.  

Samtliga företrädare från respektive medlemskommun anser att alla kommuners intres-

sen blir tillgodosedda. Intervjupersoner framhåller att Tierps och Östhammars kommuner 

är vana vid mellankommunala samarbeten och att arbetssättet anses fungera väl i respek-

tive kommun. 

Förtroendevalda ledamöter uppfattar genomgående att samarbetet med förvaltningen 

fungerar väl. De anser sig även vara välinformerade och delaktiga i verksamhetens ut-

veckling. 

2.2.2. Samråd 

Enligt samverkansavtalet ska samråd ske minst en gång årligen med representanter från 

samtliga tre kommunstyrelser. Samråden- eller ägarsamråden, är forum för diskussion 

rörande den gemensamma nämndens uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Medver-

kande är styrelseordföranden för respektive medlemskommun, nämndens presidium plus 

nämndrepresentanter från vardera Tierps kommun och Östhammars kommun, nämn-

dens ledande tjänstemän samt kommundirektör från Uppsala kommun. Samråden sker 

två gånger per år och är inte beslutsfattande, utan ett forum för diskussion och förankring 

av inriktningar och beslut.  

Enligt intervjuuppgifter brukar vårens diskussioner handla om ekonomi, medan höstmö-

tet brukar följa upp året och verksamheten mer generellt.  

Enligt samtliga intervjuade utgör samråden bra diskussionsforum där nämndens arbete 

och inriktning förankras i respektive hemkommun. Inga anmärkningar på hur samråden 

bedrivs idag framförs av någon av de intervjuade. 

2.2.3. Information i respektive hemkommun 

Enligt avtalet har Tierps och Östhammars kommuner rätt till löpande insyn i förvaltning-

en och verksamhetens redovisning. Styrande dokument som reglemente, budget, bokslut 

och handlingsprogram antas i respektive hemkommuns fullmäktige. 

Information i Tierps och Östhammars kommunfullmäktige sker kontinuerligt, där brand-

chefen har deltagit på inbjudan. Både Tierp och Östhammars kommunstyrelser innehar 

representant från räddningsnämnden, och brandchefen deltar ibland på styrelsesamman-

träden och informerar om verksamheten. 

Ingen av de intervjuade har synpunkter på nämndens förankring i respektive hemkom-

mun, utan uppfattar att hemkommunerna får till sig ändamålsenlig information om 

nämndens verksamhet. 

Stöd för nämnden i respektive kommun 

Det förekommer ett uppmärksammat missnöje med räddningsnämnden i Östhammars 

kommun. Kritiker mot räddningsnämnden anser bl. a att samarbetet orsakat betydande 
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kostnader. Missnöjet har uttryckts i lokaltidningar och sociala medier, och även resulterat 

i en namninsamling med syfte att åstadkomma en folkomröstning om att gå ur den ge-

mensamma nämnden. Förslaget togs upp i Kommunfullmäktige och röstades ner under 

2014. Även en motion om att går ur räddningsnämnden har väckts i Kommunfullmäktige 

under. Fullmäktige avslog motionen i februari 2016.  

Enligt de intervjuade nämndrepresentanterna från Östhammars kommun samt tjänste-

personerna tycks det vara ett litet antal personer som driver frågan om utträde ur nämn-

den. Att Tierps och Östhammars kommuners kostnader för räddningstjänst ökade vid 

bildandet av den gemensamma nämnden beror enligt de intervjuade främst på beslutet att 

i den gemensamma nämnden hålla en högre nivå på kompetens, fordon och materiel än 

vas som var fallet innan år 2012.  

Enligt intervjuade från Tierps kommun och Östhammars kommun är stödet för att ingå i 

en gemensam räddningsnämnd stort i respektive kommun. 

2.3. Framtiden och utvecklingsområden  
Samtliga intervjupersoner anser att nämndens arbete fungerar väl i dagsläget och att det 

inte finns några utvecklingsområden som är väsentliga eller kritiska för nämndens fort-

satta arbete. Nedan redovisade utvecklingsområden är, enligt vår uppfattning, att betrakta 

som intervjupersonernas uppfattningar kring hur nämndens arbete ytterligare kan ut-

vecklas och stärkas. 

Utvidgning av samarbete: En utveckling som flera intervjupersoner anser vara önsk-

värd är en utvidgning och fördjupning av samarbetet med fler kommuner i länet. Flera 

intervjuade anser att ett fördjupat samarbete mellan fler kommuner stärker verksamheten 

i allmänhet, särskilt för mindre kommuner. Inga politiska samtal uppges ske i nuläget 

mellan nämnden och andra kommuner. 

Minskning av nämnden: Två intervjuperson anser att en minskning av antalet leda-

möter i nämnden hade ytterligare effektiviserat nämndens arbete och bidragit till att le-

damöterna hade blivit mer insatta i sakfrågorna och mer aktiva i sitt uppdrag. Andra in-

tervjupersoner tycker att nämndens storlek är bra alternativt inte en aktuell fråga.  

Breddat uppdrag: Nämndens presidium anser att nämnden kan samverka mer med 

andra nämnder och förvaltningar i respektive medlemskommun, för att i högre utsträck-

ning bidra till säkerhets- och trygghetsarbete i bredare bemärkelse. Exempelvis att bidra 

till sociala insatser i samverkan.  

Avtal rörande fastigheter: Tjänstepersoner framför önskemål kring förtydliganden i 

avtalet, hur man i nämnden ska hantera fastighetsfrågor. 

2.3.1. Samverkansform 

Samtliga intervjuade vill fortsätta samarbetet inom den gemensamma räddningsnämnden 

och ingen ser någon anledning ändra samverkansform. Flera ser nackdelar med att ändra 

samverkansform, exempelvis anses ett kommunalförbund ge ökade kostnader och trögare 

styrning.  
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Bilaga 1 

Organisationsskiss Uppsala brandförsvar:  

Organisation och ledning 

Verksamheten styrs av brandchefen med stabsstöd och produktionschefen med stöd av 

åtta enhetschefer.  

3 

 

 

                                                             
3 Länk: http://uppsalabrandforsvar.se/om-oss/var-organisation/organisation-och-ledning/ 
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Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2017-xx-xx 

5500 ÖFN Analys av ekonomiskt utfall (1) 1(1) 

Bokslut 2016 
Överförmyndarnämnden 

KF-budget Nettokostnad Resultat Prognos Resultat fg 
Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut augusti bokslut 

Nämnden totalt 15,4 14,4 1,0 0,6 -0,9

Politisk verksamhet 15,4 14,4 1,0 0,8 -0,9
Familjerätt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Flyktingmottagande 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar 0,1 0,1 

Analys av ekonomiskt utfall 

Politisk verksamhet 

Intäkter och kostnader har i stort följt budget. 

Flyktingmottagande 
Nämnden gör i år ett överskott om en drygt en miljon kronor. Anledningen är att det 
budgettillskott som beslutades under hösten 2015 med anledning av den stora ärendeökningen 
av ensamkommande barn som av Uppsala kommun inte betalades ut förrän 2016. Detta 
resulterade i ett underskott 2015 och i ett överskott 2016.  

Lönekostnadsutveckling 

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING 
Varav 

effekt av 
Varav 

återstående 

Belopp i tusen kronor  löneavtal 
del (volymer 

mm) 
Bokslut Bokslut f.å. Diff % Diff tkr % tkr % tkr 

Lönekostnad (konto 50-51) 50 665 19 536 61% 31 129 1% 488 60% 30 640 

Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare. Arvodeskostnader till 
gode män för ensamkommande barn har varit väsentligt högre än budgeterat men har kunnat 
återsökas. Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat men överskreds under 
föregående år med högre kostnader för stabspersonal och timanställda än beräknat. 
Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har varit 2,5 %.  
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Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet 
Långsiktig samverkan utvecklas
Samordningsförbundet har under året fortsatt med ett intensivt 
utvecklingsarbete för att stödja medlemmarna i deras arbete kring 
långsiktig samverkan som nu varit igång drygt ett år. Mycket fokus 
har lagts på att stödja medlemmarna i detta arbete för bästa möjliga 
resursutnyttjande.  I år har vi för andra året i rad minskat vårt över-
skott som vi haft kvar sedan uppstarten av förbundet.  

Förbundet har haft regelbundna möten med samverkanskoordi-
natorerna för att stödja dem i sina uppdrag kopplat till långsiktig 
samverkan. Ett nytt forum för dialog har inrättats, strategisk ut-
vecklingsgrupp. Syftet är att diskutera strategiska frågor med ett 
länsövergripande intresse för utvecklingen av långsiktig samverkan. 

Kvalitetsutveckling
Ett intensivt arbete med kvalitetsutveckling har bedrivits inom förbundet. I detta arbete har även 
ingått att förenkla och förtydliga flöden, ansöknings- och uppföljningsmallar samt avvikelserap-
porter.  Även fokus på att utveckla den ekonomiska uppföljningen har ingått. Internkontrollplan 
är utvecklad och kommer att användas under kommande år.  

Förbundsordningen uppdateras
Under året har en genomlysning av förbundets samtliga styrdokument genomförts. Den vikti-
gaste av dessa är förbundsordningen som kommer att antas av medlemmarna under våren 2017.

Extra medel från Försäkringskassan
Förbundet ansökte om extramedel som Försäkringskassan utlyste innan årsskiftet. Som en av 28 
av 47 sökta insatser beviljades Samordningsförbundet extra medel om 500 000 kr för att stötta 
parterna i deras arbete med målgruppen unga med aktivitetsersättning under våren.

Europeiska socialfonden
Samordningsförbundet har gett finansiellt stöd i flera ansökningsprocesser för att möjliggöra för 
ett framgångsrikt arbete till nytta för länets invånare. Detta har generat godkända ansökningar till 
länet om dryga 80 miljoner. Förbundet har varit aktiv i Forum för inkluderande arbetsmarknad 
(FIA) för att på länsnivå diskutera länets användning av ESF-stöd på ett hållbart sätt.    

Utvecklingen framåt
Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi tillsammans bygger vägen framåt. En 
effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör, vilket ska komma individer i behov av våra 
medlemmars insatser till godo. Vi är hoppfulla inför framtiden. 

Ulrik Wärnsberg
Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län
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Sammanfattning av verksamhetsåret

Statistik

• 292 personer har registrerats som deltagare med personuppgifter i SUS. 197 deltagare har avregistrerats 
varav 61 (31 %) deltagare gått till arbete/studier eller eget företag.

• Av alla deltagare har 170 deltagare stöttats inom ramen för långsiktig samverkan. 82 deltagare har 
avregistrerats varav 19 deltagare (23 %) gått till arbete/studier eller eget företag.

•  Av alla deltagare har 122 deltagare stöttats inom ramen för projekt. 115 deltagare har avregistrerats 
varav 42 deltagare (37 %) gått till arbete/studier eller eget företag.

Långsiktig samverkan 

• Förbundet jobbar vidare med att stödja utvecklingen av långsiktig samverkan. 

•	 Tilläggsresurserna	som	finns	inom	LOKUS-grupperna	har	endast	i	några	fall	nått	uppsatta	mål.	

Jämställdhet 

• I samtliga ansökningar i både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan har konsekvensbeskrivningar 
av jämställdhet beaktats.

Kvalitetsutvecklingsarbete  

• Starkt fokus har legat på systematisk kvalitetsutveckling under året. 

•	 Uppföljningsbara	resultatmål	finns	nu	i	samtliga	ansökningar.

• Genomlysning av samtliga styrdokument har skett under året. Det viktigaste dokumentet av dessa är 
förbundsordningen som kommer att antas av medlemmarna våren 2017. 

•	 Arbete	med	att	beskriva	flödena	samt	att	förenkla	och	systematisera	ansöknings-	och	uppföljningsmallar	
samt avvikelserapporter har pågått under året.

• Ett förbättringsarbete för att förenkla kallelser och protokoll till AU och styrelse genom digitalisering har 
skett. 

• Riskanalys och internkontrollplan har tagits fram under året. 

• Månadsvisa nyckeltal har utarbetats och används sedan halvårsskiftet för att följa utvecklingen av insatser.

• Ett aktivt påverkansarbete har skett med fokus på att vidareutveckla den ekonomiska rapporteringen 
inom insatserna för att prognoser ska ligga närmare faktiskt utfall.

• Samarbete med Uppsala universitet är påbörjat med syfte att få ytterligare stöd i utvärderingen av 
finansierat	arbete.	

Sociala företag

• Riktlinjer för hur förbundet kan stödja sociala företag har antagits.  

• Förbundet ingår som en part nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att diskutera 
hållbara strukturer och en inkluderande arbetsmarknad.

Medlemmarna

• Under året har förbundet haft medlemsdialoger med samtliga medlemmar, samt två medlemssamråd.

• Utöver detta har samtliga medlemmar fått erbjudande om att förbundet kan komma och informera om 
verksamheten. Två parter har tackat ja till erbjudandet, Landstinget och Heby kommun.

Ekonomi

• För år 2016 redovisas ett underskott på -775 tkr, vilket ligger i linje med önskvärd inriktning att minska 
ett sedan tidigare överskott.

• Insatserna nyttjar 81 % av sin budget vilket är högre än föregående år och även det ligger i linje med 
önskvärd inriktning. 
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Om Samordningsförbundet Uppsala län
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och 
förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser 
så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla 
förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabilite-
ringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun. 

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliterings-
området (SFS 2003:1210). Sedan halvårsskiftet 2015 har verksamheten haft huvudfokus på att 
arbeta med långsiktig samverkan genom lokala utvecklingsgrupper. Viss projektverksamhet stöds 
även fortsättningsvis.

Förbundets medlemmar
Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Kniv-
sta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. Två forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka 
verksamheten är medlemsdialoger och medlemssamråd. 

Vid medlemsdialogerna framför parterna förväntningar på verksamheten, informerar om sina 
behov och diskuterar verksamhetens resultat. Förbundschefen redogör för de förutsättningar 
som finns. Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar. Två 
medlemssamråd har genomförts under perioden. 
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Styrelsen
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlem-
marna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. Under perioden har styrelsen 
sammanträtt vid fem tillfällen. AU har haft sex möten under perioden.

Styrelsen har under år 2016 bestått av

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare

Enköpings kommun Solweig Eklund (S) Ingvar Smedlund (M)

Heby kommun Karl-Arne Larsson (C) Emilie Jansson (S)

Håby kommun Liselotte Grahn Elg (M) Gunilla Gustavsson (S) till 2 maj
Inger Wallin (S) från 2 maj

Knivsta kommun Göran Nilsson (M) Britt-Louise Gunnar (S)

Tierps kommun Pia Wårdsäter (S) Catarina Deremar (C) 

Uppsala kommun Ulrik Wärnsberg (S) Benny Lindholm (L) till 25 april
Anna Manell (L) från 25 april

Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S) Roger Petrini (M)

Östhammars kommun Kerstin Björck-Jansson (C) Lennart Owenius (M) till 1 september
Pär-Olof Olsson (M) från 1 september

Landstinget Uppsala län Malena Ranch (MP) Katarina Holm (M)

Försäkringskassan Ann-Sofie	Wallén	 Karolina Eriksson

Arbetsförmedlingen Lars Ahlstrand Mikael Ödmann till 4 mars
Erland Fischer från 4 mars

Revisorer
Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. 
För verksamhetsåret 2016 har två revisorer för kommunernas och landstingets räkning utsetts via 
Regionförbundet, Anna Wiklund, ordförande samt Knut Rexed. Försäkringskassan har anlitat 
Deloitte att granska förbundet för statens räkning.

Kansli, strategisk utvecklingsgrupp och lokus-grupper
Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom 
och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen, 
verkställer beslut samt stödjer förbundets utvecklingsinriktade arbete. Kansliet deltar som ad-
jungerade vid LOKUS-gruppernas möten.

Under perioden har det inrättats en strategisk utvecklingsgrupp där aktuella länsövergripande 
utvecklingsfrågor diskuteras. Fyra möten har genomförts under perioden. Denna grupp ska både 
fungera som stöd för förbundschefen, och som ett stöd för medlemmarna kring utvecklingen 
av långsiktig samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är 
representerade. Det som tidigare kallades förbundsberedningen har därmed upphävts.  
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Förbundet samarbetar även med andra centrala aktörer i länet, tex  Forum för en inkluderande 
arbetsmarknad (FIA). Där samlas nyckelaktörer för att hantera länets ansökningar till Euro peiska 
socialfonden (ESF). Forumet har träffats en gång i månaden. Förbundet har under perioden 
också påbörjat ett samarbete med Uppsala universitet kring utvärdering av arbetet med långsiktig 
samverkan. 

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och 
förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Samordningsförbundet har 
under året deltagit i ett nätverk för samverkansforskning där forskare och praktiker möts för att 
diskutera samverkansfrågor. Förbundschefen träffar kontinuerligt samordnare och förbundschefer 
från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

I september har kansliet flyttat in i  landstingets nya lokaler, Eldaren. 
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Måluppfyllelse 
Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. De sammantagna resul-
taten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete 
att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig 
eller nå egen försörjning.

Mål 2016 

Mål: Utveckla långsiktig samverkan tillsammans med parterna

Effektmått: LOKUS-grupper Resultat: LOKUS-grupperna Status:

Beslutade och påbörjade lokus-grupper i slutet 
av året är 100 %.

100 % av lokusgrupperna har beslutats 
och påbörjats.

Enligt uppföljningsplan ska 80 % av uppföljda 
åtaganden vara genomförda.

89 % av åtaganden i uppföljningsplanen 
är genomförda.

Tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av 
uppsatta insatsmål. 

Tilläggsresurserna har ej uppfyllt 80 % 
av uppsatta insatsmål.

Lokala nulägesanalyser som också tar hänsyn 
till mäns respektive kvinnors behov ska vara 
framtagna i 100 % av LOKUS-grupperna i 
slutet av året.

Alla LOKUS-grupper har lämnat in 
antagna nulägesanalyser.

Kommentar: Resultatet för målet gällande uppföljningsplan visar att 89 % av fastställda parametrar uppfyllts 
i arbetet med långsiktig samverkan (se bilaga). Resultat för målet att ”tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 
80 % av uppsatta mål” visar att Heby och Enköping/Håbo har uppfyllt sina insatsmål. Övriga kommuner 
har uppfyllt delar av sina insatsmål men inte alla (se bilaga). Östhammar har inga tilläggsresurser. 

Mål: I samband med ansökningar till styrelsen beskriva vilka konsekvenser besluten 
får för jämställdheten.

Effektmått: Resultat: Status:

Säkerställa att 100 % av ansökningar, både 
projekt och inom ramen för långsiktig samver-
kan, ska ha konsekvensbeskrivningar gällande 
jämställdhet.

100 % av ansökningarna har konsekvens-
beskrivningar gällande jämställdhet.

Kommentar: De fem ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft konsekvensbeskrivningar gällande 
jämställdhet. En ansökan som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådan konsekvens-
beskrivning.

Mål: I samband med projektansökningar ska resultatmål följas upp.

Effektmått: Resultat: Status:

100 % av ansökningarna ska ha tydliga resul-
tatmål formulerade i ansökan.

100 % av ansökningarna har tydliga resultatmål 
formulerade.

100 % av projekten ska återrapportera resul-
tatmål vid redovisning i projektet.

100 % av avslutade projekt har återrapporterat 
resultatmål vid slutredovisning. 

Kommentar: De fem ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft tydliga resultatmål. En ansökan 
som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådana mål. Ett projekt har avslutats under 
perioden och har i slutrapporten återrapporterat resultatmål.
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Mål: Förbundet ska vara en aktiv part i länets arbete för att skapa hållbara strukturer 
kring sociala företag i länet.

Effektmått: Resultat: Status:

Delta i 90 % av bokade partnerskapsmöten 
för att säkerställa förbundets delaktighet och 
kompetens kring frågan om sociala företag. 

Förbundet har deltagit på 100 % av bokade 
partnerskapsmöten under året.

Kommentar: Partnerskapet har under året bytt namn till Forum för en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala 
län (FIA).

Mål: Genomföra kvalitetssäkring av förbundets policy och styrdokument och vid behov 
revidera dessa för att öka effektiviteten.

Effektmått: Resultat: Status:

Genomgång av 90 % av styrdokument inom 
Samordningsförbundet där eventuella revide-
ringar är godkända av styrelsen.

Samtliga styrdokumenten är genomlysta och 
beslut om revideringar har godkänts av 92% av 
dessa. 

Kommentar:	Åtta	av	elva	dokument	har	antagits	av	styrelsen	under	2016.	Resterande	tre	dokument	kommer	
att presenteras till styrelsen i mars 2017. Detta beror på ändrad lagstiftning och krav på remissförfarande till 
Stadsarkivet.

Mål: Göra förbundets uppdrag mera känt mot parterna i länet och nationellt.

Effektmått: Resultat: Status:

Minst en utåtriktad aktivitet hos respektive 
samarbetspart (utöver samråden och dialo-
gerna) och i samband med nationella aktivite-
ter med syfte att göra samordningsförbundets 
uppdrag mer känt i länet och nationellt. 

Förbundet har erbjudit samtliga parter aktivite-
ter för att informera om förbundets verksamhet. 
Två parter har tackat ja.

Kommentar:	Förbundet	har	även	deltagit	på	FINSAM-konferens	samt	bjudit	in	till	flera	kunskapsseminarier.	
Förbundet har deltagit på lokala konferenser hos medlemmarna, men även på nationella nätverk där syftet 
med förbundet kommunicerats.  Förbundet har även medverkat i en skrift, utgiven av NNS, gällande fram-
gångsrika insatser inom samordningsförbund. 

Verksamhetsutveckling
I verksamhetsplanen för år 2016 angavs att ett årshjul för verksamheten samt en riskanalys gäl-
lande långsiktig samverkan skulle tas fram. Båda dessa underlag är framtagna under perioden. 
Årshjulet är publicerat på förbundets hemsida. Riskanalysen har presenterats för strategiska 
utvecklingsgruppen samt för förbundsstyrelsen. Under året har även en internkontrollplan och 
riskanalys för förbundets hela arbete tagits fram och godkänts av styrelsen. Denna kommer att 
användas under kommande år. Samtliga styrdokument har setts över och reviderats under året, 
totalt 11 stycken. Det viktigaste dokumentet är förbundsordningen där medlemmarna under 
våren kommer att anta denna för att en ny ska träda i kraft vid halvårsskiftet 2017.  Tre ytterligare 
styrdokument, informationshanteringsplan, bevarande och gallringsplan samt allmän handling 
är reviderat, och kommer att beslutas av styrelsen i mars 2017. 

I syfte att öka kunskapen om övergripande lokala utmaningar inom välfärdsområdet har förbundet 
fått stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Statistiken har visat på utvecklingen 
vad gäller olika försörjningsmått både på övergripande nivå och lokal nivå i vårt län. Statistiken 
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har presenterats löpande under året till styrelse, arbetsutskott, strategisk utvecklingsgrupp, 
lokusgrupper och i samband med ett kunskapsseminarium under året.  

I syfte att följa upp finansierade insatser använder förbundet ett uppföljningssystem som ägs av 
Försäkringskassan, SUS, vilket är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan 
och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Statistik deltagare inom förbundets individinsatser
Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 309 deltagare. Av dessa är 292 deltagare 
registrerade med personuppgifter i upp följnings systemet SUS. 17 personer har även registrerats 
in anonymt under perioden. 

Av de 292 (med personuppgifter) registrerade deltagarna är: 
• 57 % kvinnor och 43 % män
• 37 % yngre än 30 år
• 53 % har haft offentlig försörjning i mer än tre år
• 38 % har grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
• 14 % har utbildning från högskola.

197 deltagare har avregistrerats ut från någon av förbundets individinsatser under perioden. Av 
dessa har 31 % (61 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Av dessa 61 personer är 62 % 
kvinnor och 38 % män. Under året har flera stora projekt avslutats varför deltagare avregistrerats 
vid projektets slut.

Långsiktig samverkan 
Organisation
I juni år 2015 tog styrelsen ett inriktningsbeslut mot 
långsiktig samverkan. Lång siktig samverkan ska även 
fortsättningsvis kompletteras med andra insatser som till 
exempel projekt.

Målet med långsiktig samverkan är att skapa ett bättre 
organiserat stöd till individer i behov av samordnad 
arbets livsinriktad rehabilitering. Basen i den långsiktiga 
samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan 
(LOKUS-grupper). Genom en långsiktig struktur för 
sam ordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från 
rätt aktör.

I alla kommuner finns även samverkanskoordinatorer. Syf-
tet med samverkanskoor dinatorns arbete är att underlätta 
samverkan mellan myndigheterna. 

Till LOKUS-gruppen kan även olika former av tilläggs-
resurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet 
och har olika uppdrag och innehåll utifrån LOKUS-grup-
pernas önskemål. Det gemensamma för tilläggsresurserna 
är att de arbetar operativt och har tydliga, till funktionen 
knutna resultatmål.

LOKUS-grupp

Samverkans-
koordinator

Tilläggs-
resurs

Tilläggs-
resurs
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Statistik om deltagare

Kommun LOTS-uppdrag

Aktuella  
ärenden  
hos TR 
under 
2016

Varav av slu-
tade ärenden 
hos TR under 

2016

Avslutade 
ärenden där 

personen 
arbetar, 
studerar 

eller har eget 
företag

Anonyma
ärenden

Enköping/Håby 82 45 21 8 0

Heby 73 41 15 3 0

Knivsta 12 0 0 0 0

Uppsala 135 31 14 2 16

Tierp 80 23 7 4 0

Älvkarleby 18 30 25 2 1

Östhammar 16 0 0 0 0

SAMMANLAGT 416 170 82 19 (23 %) 17

Under perioden har individinsatser inom långsiktig samverkan stöttat 187 deltagare. Av dessa är 
170 registrerade med personuppgifter i upp följnings systemet SUS. 17 personer har registrerats 
in anonymt under perioden. 

82 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom långsiktig samverkan under perio-
den. Av dessa har 23 % (19 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag.

Mål och resultat
I verksamhetsplanen för år 2016 har angetts specifika mål gällande långsiktig samverkan. Dessa 
mål gäller processen, samverkanskoordinatorernas uppdrag samt tilläggsresursernas resultat. 
Resultatet visar (se även ”mål 2016”) att det finns LOKUS-grupper i alla länets geografiska kom-
muner. Uppföljningsplanen visar att de haft minst fyra möten per år, att varje huvudman varit 
representerade på flertalet möten samt att det finns en utsedd ordförande. De har haft diskus-
sioner kring budget/utfall samt arbetat med nulägesanalys samt verksamhetsplan för år 2017.

Antal tjänster inom ramen för långsiktig samverkan

Kommun

Antal 
Samverkans-
 koordinatorer 

%

Antal
tilläggsresurser

%

Sammanlagt
%

Enköping/Håby 200 180 380

Heby 100 190 290

Knivsta 50 150 200

Uppsala 250 200 450

Tierp 100 200 300

Älvkarleby 75 150 225

Östhammar 100 0 100

SAMMANLAGT 875 1070 1945
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Samverkanskoordinatorerna har registrerat insatser i SUS enligt överenskommelse. De har 
initierat möten på önskemål från berörda tjänstemän samt föreslagit åtgärder utifrån inkomna 
frågeställningar.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS enligt överenskommelse. Resul-
tatet visar att flertalet tilläggsresurser ej har nått angivna resultatmål för året. Resultat för målet 
att ”tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta mål” visar att Heby, Enköping och Håbo 
har uppfyllt sina resultatmål. Övriga kommuner har endast uppfyllt delar av sina resultatmål. 
Östhammar har inga tilläggsresurser. 

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till övervägande del kan anses uppfyllda. Resultatet 
för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med styrelsens inriktning i beslutade mål. 
Nyckeltal har tagits fram sedan halvårsskiftet vad gäller tilläggsresursernas resultatmål och dessa 
har månadsvis rapporterats till LOKUS-grupperna och styrelsen. Resultatet visar att det är färre 
individer som når arbete/studier än genom tidigare projekt.

Resultatet för långsiktig samverkan är i huvudsak inriktat på att redovisa aktiviteter. I redovis-
ningen går ej att utläsa resultat från analysfas eller några åtgärdsbeslut. Perioden har i huvudsak 
inriktats mot att diskutera formerna för modellen samt hur redovisning av aktiviteter ska ske till 
LOKUS-grupperna.

Utvärdering
Utvärdering av långsiktig samverkan kommer att ske i samarbete med Uppsala Universitet. En 
uppföljningsplan för år 2016-2018 har tagits fram. En slutrapport gällande utvärderingen kom-
mer att lämnas in under våren 2018. Modellen kommer att utvärderas både utifrån process och 
utifrån verksamhet.

Projekt
Under år 2016 har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten Enter tillägg, 
ISAmverkan, Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län 
(Inspira), ungdomscoach Håbo och Vägval Kunskapsstöd. 

Enter Tillägg

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Mål: 1. 90 % av deltagarna ska uppleva förbättrad hälsa, tilltro till sin egen förmåga och 
motivation för fortsatt planering till arbete eller studier. 
2. 40 % av deltagarna ska få en anställning, påbörja studier, starta eget företag 
alternativt gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen.

Resultat: 1. Detta mål har inte kunnat mätas då personerna redan varit inne i en process från 
det tidigare projektet Enter.
2. 73 % har en planering motsvarande målen för fortsatt sysselsättning efter 
projektets slut.

Målgrupp: Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning.

Tidsperiod: 2015-12-01 till 2016-06-30.
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Inspira (PTSD)

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun.

Mål: Övergripande mål: att ge nyanlända förutsättning att klara av aktiviteterna inom eta-
bleringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden.
Delmål:
- minska psykisk ohälsa för deltagarna så att de kan tillgodogöra sig och följa sin  
  etableringsplan med sikte på arbete/sysselsättning,
- förebygga långtidsarbetslöshet,
- öka omsättningen till arbete/utbildning,
- öka andelen som klarar av att delta i aktiviteter på heltid,
- öka deltagarens egen medverkan i etableringsprocessen genom förbättrad hälsa 
  och därigenom ökad motivation till att lösa den egna situationen.

Resultat: Resultaten visar inte någon större förändring i sysselsättning eller i typ av ersätt-
ningsform	vid	uppföljningen,	jämfört	med	i	början	av	insatserna,	men	tecken	finnas	
att	fler	personer	hade	försörjningsstöd	i	kombination	med	etableringsersättning	vid	
uppföljningen. En majoritet av deltagarna upplevde att projektet hjälpt dem att kunna 
ta del av övriga etableringsinsatser. Av 23 deltagare är 18 personer i arbete eller 
studier vid projektets avslut.

Målgrupp: Nyanlända som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, svårt att 
fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa 
i	kombination)	och	ohälsan	hänger	samman	med	erfarenheter	av	krig,	tortyr	eller	flykt.

Tidsperiod: 2015-09-15 till 2016-09-14.

ISAmverkan

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kom-
mun.

Mål: 1. 100 personer skall under projekttiden ha erhållit stöd enligt IPS-metoden i sin  
     rehabiliteringsprocess, i samverkan med andra vård- och stödinsatser.
2. 40 % av de som fullföljer projektet skall vid projektets avslut ha kommit ut  
    i arbete alternativt påbörjat kompetenshöjande studier.
3. Projektdeltagarna skall ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa  
    (mäts genom hälsoenkäten GHQ12 vid inskrivning och avslut).
4. Att metoden har spridits och förankringsarbetet påbörjats i länets kommuner  
    och samarbetsparter.

Resultat: 1. 89 personer har skrivits in i projektet sedan starten 2013. (Enligt IPS får varje  
    heltidsanställd coach ha maximalt 20 deltagare).  
2. Cirka 34 procent av deltagarna i IPS-Arbetscoacher har i nuläget en reguljär an- 
    ställning eller studerar. Om man räknar in de som i nuläget är ute i praktik är 
    sammanlagt 57 procent av deltagarna på en reguljär arbetsplats alternativt i studier.
3. Rapport för hälsoutvärderingen, GHQ12 fastslår att projektet bidrar till förbättringar 
    i psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet hos deltagarna.
4. Metoden sprids i länet genom bland annat information och rådgivning till kommuner 
    som vill/skall starta upp egna IPS-verksamheter, till exempel Östhammars kommun.   
    Därtill har kommuner i andra län också fått stöttning kring uppstart och metod- 
    användning, till exempel Malmö. 

Målgrupp: Personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning. Det är personer boende 
i	Uppsala,	mellan	18-65	år,	med	betydande	svårigheter	att	skaffa	och	behålla	ett	
arbete.

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2016-12-31
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Ungdomscoach Håbo

Samverkansparter: Håbo kommun och Arbetsförmedlingen 

Mål: Alla unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar ska erbjudas en 
handlingsplan.
Antalet individer i målgruppen som deltar i individanpassade åtgärder ska öka.
Antalet individer i målgruppen som återgår till utbildning eller arbete ska öka.

Resultat:  Projektet har endast pågått kort tid, varför aktuella mål ej kunnat mätas.

Målgrupp:  Ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Tidsperiod:  2016-09-05 till 2017-09-04

Vägval kunskapsstöd

Samverkansparter:  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Mål:  Målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra 
till att sänka sjukpenningtalet till det nationella målet 9.0 dagar år 2020. Antalet lång-
tidssjukskrivna är vid ansökningstillfället ca 1900 personer i länet, målsättningen är 
att 20 % av dessa är åter i arbete 2018-05-31.

Resultat:  Då projektet endast pågått under en kort period kan utfall ej mätas.

Målgrupp:  Långtidssjukskrivna.

Tidsperiod:  2016-08-01 till 2018-07-31

Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete. Denna kartläggning 
avslutades i september år 2016. 

Statistik om deltagare

Projekt Aktuella ärenden 
under 2016

Varav avslutade
ärenden under 2016

Avslutade ärenden där
personen arbetar, 

studerar eller har eget 
företag

Enter Tillägg 25 25 6

PTSD Inspira 23 23 18

ISAmverkan 67 67 18

Ungdomscoach Håbo 7 0 0

SAMMANLAGT 122 115 42 (37 %)

Under perioden har individinsatser inom projekt stöttat 122 deltagare, som alla är registrerade 
med personuppgifter i upp följnings systemet SUS. 

115 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom projekt under perioden. Av dessa 
har 37 % (42 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Under året har flera stora projekt av-
slutats varför deltagare avregistrerats vid projektets slut.
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Mål och resultat
I inkomna delårs- och slutrapporter tydliggörs mål och utfall för angiven period.  Inom varje 
projekt finns specificerade mål. 

Utfallet för projektet ISAmverkan visar att det är färre personer inskrivna under projekttiden 
än vad som angetts i målen, vilket beror på att det varit vakanser i projektet Cirka 34 procent 
av deltagarna i IPS-Arbetscoacher har i nuläget en reguljär anställning eller studerar. Om man 
räknar in de som i nuläget är ute i praktik är sammanlagt 57 procent av deltagarna på en reguljär 
arbetsplats alternativt i studier. Då praktik ger erfarenheter som innebär att personen närmar sig 
arbetsmarknaden bör även dessa personer räknas in i resultatet. Resultaten visar att projektet kan 
anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning. 

Projektet Enter Tillägg visar att 73 % av deltagarna har gått vidare till anställning, studier, eget 
företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Resultatet visar att projektet 
uppfyller angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Inspira upplevde en majoritet av deltagarna att projektet hjälpt dem att kunna ta del 
av övriga etableringsinsatser. Av 23 deltagare var 18 personer i arbete eller studier vid projektets 
avslut. Projektets antagna mål ligger i linje med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Ungdomscoach Håbo samt projektet Vägval kunskapsstöd kan utfall ej mätas då 
projekten nyligen startat. Mätning av utfall kommer ske löpande och redovisas i samband med 
delårsrapport 2017.

Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete. Denna kartläggning 
avslutades i september år 2016. Slutrapporten för kartläggningen; Återgång i arbete (se även 
bilaga) tydliggör omfattning av sjukskrivning och arbetsförmåga för målgruppen. Rapporten 
anger även grad av samverkan mellan olika huvudmän samt aktuella insatser. I rapporten föreslås 
framtida möjliga arbetssätt, åtgärder och metoder. Målen för kartläggningen kan anses uppfyllda 
genom inkommen slutrapport.

Förbundets övergripande mål är att den enskilde uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. Utifrån statistik över deltagare kan man se att 122 personer deltagit inom ramen 
för aktuella projekt. Av de deltagare som avslutat insatsen är 37 % i arbete eller studier (enligt 
statistik från SUS). Resultaten kan därmed anses ligga i linje med förbundets mål.

Utvärderingar  
Inspira (PTSD) har utvärderats av Uppsala Universitet. Utvärderingen (bilaga) hade som syfte 
att undersöka om insatserna i projektet kunde främja hälsa, hälsobeteenden och ge nyanlända 
förutsättningar att klara av aktiviteterna inom etableringen. Utvärderingen visade att en majori-
tet av deltagarna upplevde att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. 
Symptom på depression var signifikant lägra vid uppföljningen jämfört med i början av projektet. 
Ingen signifikant förändring kunde ses av posttraumatiska symptom, hälsorelaterad livskvalitet, 
somatiska symptom eller self-efficacy. Resultatet ger ett visst stöd för att projektet vid tidpunkten 
för uppföljningen kan ha påverkat hälsan i positiv riktning hos deltagarna. 

ISAmverkan har utvärderats gällande känslan av välbefinnande hos deltagarna. De har besvarat 
två olika enkäter om psykiskt välbefinnande och upplevd hälsorelaterad livskvalitet. Resultaten 
visar att den självskattade psykiska hälsan hos projektdeltagarna vid baslinjemätning var låg och 
motsvarade ca 20 procent av totalbefolkningens genomsnitt. Däremot har den självskattade 
psykiska hälsan och hälsorelaterade livskvaliteten förbättrats under projektets gång och även i 
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långsiktigt perspektiv (6-26 månader efter första möte). Förbättringarna hos kvinnorna var mer 
stabila över tid än för männen. 

Beviljade, men ännu ej utvärderade insatser
Tre nya insatser har beviljats finansiering under perioden. Dessa kommer att starta under våren 
2017. I projektet Ungdomssatsning Knivsta ska kommunen och Arbetsförmedlingen genom nära 
samverkan vara ett stöd för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden så att de närmar sig 
eller träder in på arbetsmarknaden. I projektet Begreppsdefinition är syftet att alla fyra parter tar 
fram ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda vid planering av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. I projektet Processtöd för hälso- och sjukvårdens Rehabiliteringskoordinatorer 
kommer Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utveckla stödet till reha-
biliteringskoordinatorerna.

Övriga insatser
Europeiska socialfonden (ESF)
Samordningsförbundet har beslutat att stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. 
Parterna har kunnat söka medel från förbundet för att få loss resurser för att lägga tid och resurser 
på genomarbetade ansökningar Detta arbete har resulterat i ett flertal godkända ESF-ansökningar 
vilket är medel som kommer hela länet till godo vad gäller utsatta grupper på arbetsmarknaden. 

En ansökan som frambringade projektet KISA (Kortare Integration Snabbare Arbete), som 
startades under våren 2016 med en total budget på 31 miljoner kronor påbörjades under året. 
Samordningsförbundet finansierade ansökningsfasen. Projektet är ett länsövergripande projekt 
som syftar till att få nyanlända i arbete tidigare än vad som sker idag. Som en del i projektet KISA 
beslutade förbundet om att ge finansiellt stöd på 200 000 kronor till Arbetsförmedlingen och 
Uppsala kommun för att genomföra en målgruppsanalys i samband med analys och planerings-
fasen i projektet under perioden 2016-07-01-2016-10-31. Denna insats blev aldrig genomförd 
på grund av personalförändringar inom projektet.

Vidare har förbundet under året beviljat en ansökan från Uppsala kommun och Arbetsförmed-
lingen om processtöd på 164 000 kr som skulle resultera i tre ansökningar till ESF under hösten 
2016. Det blev två ansökningar som lämnades in och även godkändes, med en total projektbudet 
om 81,5 miljoner kronor Dessa är: NISA- Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden, där Arbets-
förmedlingen är projektägare. Projektets övergripande syfte är att skapa, utveckla och prova metoder att 
använda i arbetet med att minska långtidsarbetslösheten, 76 miljoner beviljandes. Vidare godkändes en 
ansökan om Praktiksamordning där Uppsala kommun, AMF är projektägare. Projektets övergripande 
syfte är att utveckla en struktur för praktiksamordning. 5,5 miljoner beviljades.

Under hösten 2015 beviljade Samordningsförbundet medel till en länsprojektledare för projektet 
#jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Arbetet kommer att pågå fram till och med 
sista december 2018.  Projektet, har en total budget på 90 miljoner kronor och innefattar fem 
län, En ansökan för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor 
och män skickades in i december men fick dessvärre avslag under våren 2016.       

Granskning uppdrag 
Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar stu derar 
respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbets livsinriktade rehabili teringen, 
har fortsatt erbjudits under året. Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för 
bättre samverkan dem emellan. 
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Under hösten 2016 har konceptet Granskning Uppdrag utvecklats, så att samverkans-koordinato-
rerna tillsammans löpande kan erbjuda detta till parterna, som ett verktyg inom det systematiska 
förbättringsarbetet. Detta verktyg kommer börja användas under 2017.

Chefsdagar AF-FK 
Samordningsförbundet har under perioden beviljat finansiering av en dag för chefer, samordnare 
och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. Syftet är att planera och följa upp samarbetet kring personer som har 
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Nätverk 
Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhets-
utvecklaren. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på prak tiska 
frågor inom ra men för givna projekt- och styrgruppsbeslut. 

Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. 
Syftet är att tydliggöra roller och ansvar samt byta information och erfarenheter inom uppdraget. 

Under året har tilläggsresurserna deltagit i en utbildning gällande SUS, för att kvalitetssäkra 
registreringen av deltagare. Även koordinatorerna har haft ett utbildningstillfälle gällande SUS.

Kunskapsseminarier
Under året har förbundet bjudit in medlemmarna till tre kunskapsseminarier. Vid det första 
berättade Samordningsförbundet Centrala Östergötland om den forskning de kopplat till sitt 
reguljära arbete. Förbundet berättade vid samma tillfälle om faktorer för framgångsrik samver-
kan. Vid det andra seminariet berättade Statisticon om länets skilda förutsättningar vad gäller 
arbetsmarknad och försörjning utifrån deras analyser av helårsekvivalenter. Slutligen arrangerade 
förbundet ett seminarium kring grunderna i hälsopsykologi. Deltagarna fick exempelvis lära sig 
om risk och friskfaktorer. 
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Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2016
För 2016 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 775 tkr, att jämföra 
med ett underskott på 51 tkr år 2015).

Ekonomisk översikt av verksamheten

Utfall 2016 Utfall 2015

Intäkter 21 720 20 200

Samverkansinsatser* -18 420 -14 902

Förtroendevalda -744 -618

Förvaltning* -3 331 -4 731

Resultat -775 -51

* kostnadsersättningar för EU-strateg och ekonom, från ESF och från andra 
   samordningsförbund, ingår i utfallet

Kostnaderna för samverkansinsatser är högre än föregående år. 

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser 
som kommer målgruppen tillgodo. Överskottet har under året successivt betats av och progno-
sen är att detta fortsätter under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen 
förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

ÅR Samverkans- 
insatser i %

Kostnad förtro-
endevalda i %

Administrations-
kostnad i %

Tilldelning 
i tkr

Kommentar

2009 43,3 1,7 12,3 24 000 uppstartsfas

2010 78,8 3,9 14,4 22 000 uppstartsfas

2011 117,6 3,9 14,8 21 000 fler	projekt	än	som	ryms	i	
årets tilldelning

2012 95,1 3,8 14,8 22 000 mognadsfas,	fler	projekt	
än som ryms i tilldelningen

2013 77,9 4,7 16,0 22 000 mognadsfas, förbrukning i 
nivå med årets tilldelning

2014 92,9 3,2 20,1 22 000
fler	insatser	finansieras	
än vad som ryms i årets 
tilldelning

2015 73,8 3,1 23,4 20 200 förbrukning något över 
årets tilldelning

2016 86,9 3,5 15,7 21 200 förbrukning över årets 
tilldelning
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Samverkansinsatser
Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2016 fattat beslut om att fördela medel till olika 
former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser inom ramen för långsiktig samverkan, 
men även insatser riktade direkt mot individer i behov av samordnad rehabilitering. Under året 
har beslut fattats om nya insatser i enlighet med verksamhetsplanen.

Långsiktig samverkan och övriga insatser har under 2016 förbrukat 18 420 tkr, att jämföra med 
14 902 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

Utfall för 2016 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts 
inom respektive insatskategori jämfört med årsbudgeten. Förbrukade medel för samtliga sam-
verkansinsatser uppgår under perioden till 81 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel.

Inriktning insatser 2016 - budgetfördelning (belopp i tkr)

Förbrukning 
2016

Budget 
2016

Förbrukad andel 
av budget i %

Samordnade insatser 
för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering

16 899 18 532 91

Sociala företag 0 1 000 0

Övriga samverkansinsatser 1 521 1 794 85

Beslutsutrymme för samverkansinsatser, 
ej fördelat mellan insatskategorier 1 539 0

SUMMA 18 420 22 865 81

I utvecklingen mot långsiktig samverkan som är beslutad av förbundsstyrelsen har medlem-
marna ansökt om finansiering av samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser. I prognosen 
inför kommande år tyder allt på att behoven hos medlemmarna är större än den förväntade årliga 
tilldelningen.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsens förbrukade medel i jäm-
förelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Värden över 100 procent 
innebär att projektet har förbrukat mer än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra 
uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är lägre än den 
förväntade.
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Samverkansinsatser, belopp i tkr 2016 2015 Förbrukningskvot 
tom 161231, %

Långsiktig samverkan   
Lokus Enköping-Håbo 2 201 158 89
Lokus Heby (Stig) 1 596 1 586 89
Lokus Knivsta 1 107 462 79
Lokus Tierp 1 477 0 80
Lokus Uppsala 2 740 629 94
Lokus Älvkarleby (Impl samv) 974 627 71
Lokus Östhammar 591 236 80

10 686 3 697

Projektverksamhet   

Hikikomori ( t o m 151231 ) 0 377 88
3.4.4 ( t o m 151231 ) 0 959 101
Sara förl ( t o m 151130 ) 0 1 371 91
Grön rehab förl ( t o m 150131 ) 0 203 93
Enter  ( t o m 151130 ) 0 3 453 88
Impuls ( t o m 150228 ) 0 96 84
Impuls ( t o m 151231 ) 0 637 75
LÄS OCD kartl ( t o m 150331) 0 104 100
Etablering PTSD förstudie ( t o m 150331) 0 93 62
IPS/Isamverkan  150101-161231 1 513 1 371 102
Inspira PTSD 150901-160831 2 380 524 107
Återg	arbete	psykiatri	UAS	160930	 469 153 74
ESF-projekt #jagmed 181231 850 255 94
Enter Tillägg   151101-160630 454 85 81
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall 372 0 54
Ungdomscoach Håbo 175 0 103

6 213 9 679
Sociala företag
Startbidrag till sociala företag 0 149

  
Övriga utvecklingsinsatser   
KUR-projektet ( t o m 151231 ) 0 76
ESF-resurs ( t o m 150630 ) 0 215
Granskning uppdrag 0 0
Ekonomi projektstöd 361 370
Verksamhetsutveckling 465 311
ESF processtöd 92 315
Insatsutveckling	finansierad	verksamhet 10 12
Info-kunskapshöjande ins anst medl 26 20
Statistikrapporter 11 57
Kompetensutveckling 39 0
Kunskapsseminarium Östhammar 117 0
Utvärdering förbundet 400 0

1 521 1 376

Samverkansinsatser totalt 18 420 14 902  
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Förtroendevalda och förvaltning
Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 744 tkr 2016, vilket är högre än 2015 
(618 tkr) och lägre jämfört med budget (1 280 tkr). 

Kansliets kostnader för 2016 är lägre än budget och lägre än 2015. 

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning 

Förbrukning 2016* Förbrukning 2015 Budget 2016

Förtroendevalda 744 tkr 618 tkr
120 %

1 280 tkr
58 %

Förvaltning 3 331 tkr 4 731 tkr
71 %

4 050 tkr
84 %

* Förbrukning 2016 jämfört med föregående år och budget.

God	ekonomisk	hushållning	och	finansiella	mål
Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. För att försäkra sig om det har 
förbundsstyrelsen 2010-09-16 fattat beslut om finansiella mål. Dessa är: att verksamheten ska 
bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och 
därefter visa ett balanserat resultat samt att förbundet ska vara självfinansierat.

Styrelsen har fattat beslut om en bunden reservfond på 1 000 tkr med syfte att säkerställa en god 
likviditet.     

Finansiella risker har identifierats och för att möta dessa har åtgärder tagits fram. Eventuellt över-
skott av kapital ska placeras i säkra värdepapper med liten risk för värdeminskning samt därigenom 
ge ett skydd mot inflation. Resultatuppföljning ska göras för att ge styrelse och förbundschef 
möjlighet att agera om budgeten riskerar att överskridas.

Överskott i verksamheten är avsett att användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer 
med samordnade rehabiliteringsbehov.

Budget och medelstilldelning
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. 
Budget för 2016 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november 2015. 

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Från Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på resterande 
25%. Den totala tilldelningen för 2016 är 21 222 tkr, en ökning med 1 022 tkr jämfört med 
föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 12 215 tkr (bunden 
reservfond ej medräknad) fanns 33 437 tkr att fördela helåret 2016. Prognosen för 2017 är ett 
underskott på 4,7 mkr på årsbasis. Ett överskott kan ge konsekvenser vid medelstilldelningen 
inför nästkommande år. 

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och 
som lägst 20 200 tkr. År 2017 blir den totala medlemsintäkten 21 585 tkr.
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Kapitalförvaltning
Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. 
Värdet av fonden uppgår 2016-12-31 till 14 782 tkr. 

I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 286 tkr. Inga transaktioner har skett under 2016.

Ovanstående placering följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn samt styrelsens intentioner 
att använda det samlade överskottskapitalet till kvalitativa insatser.

Kommande år planerar förbundet att fortsätta sälja av delar av fonden för att återföra medel till 
samverkansinsatser.
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2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Budget
2016

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter                                                 Not 1 498 301 285 152 0

Rörelseintäkter                                            Not 2 21 221 810 20 200 000 21 200 000

Summa verksamhetens intäkter 21 720 111 20 485 152 21 200 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser              Not 3 -16 899 265 -13 376 618 -18 241 000

Kostnader för övriga utvecklingsinsatser    Not 4 -657 767 -628 978 -1 794 000

Övriga driftskostnader                                 Not 5 -638 523 -1 190 429 -769 000

Kostnader för lokaler -344 976 -190 324 -470 000

Kostnader för personal                                Not 6 -3 923 646 -5 298 633 -5 360 000

Avskrivningar inventarier -32 025 -27 259 -30 000

Summa verksamhetens kostnader -22 496 202 -20 712 241 -26 664 000

Verksamhetens rörelseresultat -776 091 -227 089 -5 464 000

Finansiella poster

Ränteintäkter 893 184 0

Övriga	finansiella	intäkter 0 175 472

Räntekostnader 0 0

Resultat efter finansiella poster -775 198 -51 433 -5 464 000

  ÅRETS RESULTAT -775 198 -51 433 -5 464 000

Resultaträkning	-	Årsbokslut	2016-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576
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Balansräkning	-	Årsbokslut	2016-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar                      Not 7 142 723 27 261

Summa anläggningstillgångar 142 723 27 261

Omsättningstillgångar

Fordringar

Kundfordringar 55 213 0

Övriga kortfristiga fordringar                        Not 8 586 008 369 853

Interimsfordringar 69 387 67 076

Summa fordringar 710 608 436 929

Kortfristiga placeringar                                 Not 9 13 495 075 13 495 075

Kassa och bank                                            Not 10 3 866 243 5 313 468

Summa omsättningstillgångar 18 071 926 19 245 472

SUMMA TILLGÅNGAR 18 214 649 19 272 733

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 12 266 391 15 832 516

Redovisat resultat fg år -51 433 -3 566 125

Periodens resultat -775 197 -51 433

Summa eget kapital 12 439 761 13 214 958

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 241 921 3 852 482

Övriga kortfristiga skulder                            Not 11 276 138 999 605

Interimsskulder                                             Not 12 256 829 1 205 688

Summa kortfristiga skulder 5 774 888 6 057 775

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 18 214 649 19 272 733
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2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Den löpande verksamheten

Årets	resultat -775 198 -51 433

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 32 025 27 259

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -743 173 -24 174

Ökning / minskning av kortfristiga fordringar -273 679 451 692

Ökning / minskning av kortfristiga skulder -282 886 -1 368 910

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 299 738 -941 392

Investeringsverksamhet -147 487 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -147 487 0

Finansieringsverksamhet 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde -1 447 225 -941 392

Likvida medel vid årets början 18 808 543 19 749 935

Likvida medel vid årets slut 17 361 318 18 808 543

Förändring i likvida medel -1 447 225 -941 392

Kassaflödesanalys	-	Årsbokslut	2016-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576
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Redovisningsprinciper
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).

Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.

Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av anskaff-
ningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret.
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Noter till resultaträkning per 2016-12-31

Not 1. Sidointäkter

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb 0 0

Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb 0 278 589

Kostnadsers ekonomistöd SF Södra Roslagen 0 6 563

Hyresintäkter, Kungsgatan 16 43 741 0

Övriga erhållna bidrag, FK 453 747 0

Övriga intäkter 813 0

Summa sidointäkter 498 301 285 152

Not 2. Rörelseintäkter

Helår 2016 Helår 2015

Enköpings kommun 626 722 593 926

Heby kommun 203 476 194 826

Håbo kommun 303 834 290 010

Knivsta kommun 252 342 232 217

Tierps kommun 307 374 292 224

Uppsala kommun 3 150 756 3 004 156

Älvkarleby kommun 138 616 132 937

Östhammars kommun 322 333 309 704

Uppsala läns landsting 5 305 452 5 050 000

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 10 610 905 10 100 000

Summa medlemsavgifter 21 221 810 20 200 000

Summa rörelseintäkter 21 221 810 20 200 000
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Lokus Enköping-Håbo  -2 201 029 -157 625

Lokus Heby (Stig) -1 595 555 -1 585 597

Lokus Knivsta  -1 107 369 -462 073

Lokus Tierp -1 477 049 0

Lokus Uppsala -2 739 691 -629 368

Lokus Älvkarleby (Impl samv) -973 736 -626 893

Lokus Östhammar  -591 439 -235 900

Hikikomori (t o m 151231) 0 -376 883

3.4.4  (t o m 151231) 0 -958 718

Sara förl (t o m 151130) 0 -1 370 737

Grön rehab förl (t o m 150131) 0 -202 904

Enter (t o m 151130) 0 -3 452 615

Impuls (t o m 150228) 0 -96 305

Impuls (t o m 151231) 0 -637 168

LÄS OCD kartl (t o m 150331) 0 -103 579

Etablering PTSD förstudie (t o m 150331) 0 -92 541

IPS/Isamverkan 150101-161231 -1 512 593 -1 370 796

Inspira PTSD 150901-160831 -2 380 178 -524 496

Återg	arbete	psykiatri	UAS	160930	 -468	597	 -152	974

ESF-projekt #jagmed 181231 -850 249 -254 596

Enter Tillägg 151101-160630 -453 747 -84 850

Kunskapsstöd vägval långa sjukfall -372 497 0

Ungdomscoach Håbo -175 537 0 
 

Summa kostnader samverkansinsatser -16 899 265 -13 376 618

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31
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Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

  

    
Startbidrag till sociala företag 0 -149 407

ESF processtöd -92 028 -315 000

Insatsutveckling	finansierad	verksamhet	 -9	928	 -11	516

Info-kunskapshöjande ins anst medl -26 880 -20 024

KUR-projektet 0 -76 031

Granskning uppdrag 0 0

Statistikrapporter -11 400 -57 000

Utvärdering förbundet -400 000 0

Kunskapsseminarium Integration Östhammar -117 531 0

Summa övriga utvecklingsinsatser -657 767 -628 978

    

Not 5. Övriga driftskostnader     
Annons, reklam, information 0 -20 660

Förbrukningsinventarier -21 347 -35 025

IT-tjänster, programvaror och datorhyra -139 743 -144 665

Konsultarvoden -45 576 -119 536

Inhyrd personal 0 -312 000

Övriga kostnader -431 870 -558 553 
  

Öres- och kronutjämning 13 10

Summa övriga driftskostnader -638 523 -1 190 429

Not 6. Kostnader för personal      
Arvoden till ledamöter -364 148 -457 540

Lön tjänstemän -2 299 737 -2 606 034

Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr -297 982 -394 893

Kompetensutveckling -39 232 -51 330

Förändring av semesterlöneskuld 21 930 23 352

Arbetsgivaravgifter -806 971 -913 548

Övr personalkostn, förmåner, representation -137 506 456 956

Avgångskostnader inkl arb.giv.avg 0 -1 721 000

Reglering förl arb.förtj 2012-2013 inkl arb.giv.avg 0 365 404

Summa kostnader för personal -3 923 646 -5 298 633

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar   
   
  

Inventarier 401 992 254 50

Ackumulerade avskrivningar inventarier -259 269 -227 244

Summa materiella anläggningstillgångar 142 723 27 261

     

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar       

Skattefordringar 346 730 198 184

Momsfordringar 132 276 171 669

Övr kortfristiga fordr 107 002 0

Summa övriga kortfristiga fordringar 586 008 369 853

     

Not 9. Kortfristiga placeringar
Nordea Institutionell Kortränta* 13 495 075 13 495 075
*anskaffningsvärde		kr	per	2016-12-31
Marknadsvärde 14 781 564 kr
Orealiserad vinst 1 286 489 kr   

   
Summa kortfristiga placeringar 13 495 075 13 495 075

     

Not 10.  Kassa och bank   
Plusgirokonto 3 816 908 5 264 133

Sparkonto Nordea 49 335 49 335

Summa kassa och bank 3 866 243 5 313 468

  

Not 11. Övriga kortfristiga skulder   
Personalens källskatt 69 317 499 859

Förskott 0 0

Avräkning särskild löneskatt på pensioner 141 770 135 322

Övriga kortfristiga skulder 0 118 526

Upplupna arbetsgivaravgifter 65 051 245 898

Summa övriga kortfristiga skulder 276 138 999 605 
 

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31
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Not 12. Interimsskulder

   
Upplupna semesterlöner 101 938 123 868

Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld 32 029 38 919

Förutbetalda hyresintäkter 44 170 

Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter 78 692 1 042 901

Summa interimsskulder 256 829 1 205 688

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31
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Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att 
genom	finansiell	samordning	underlätta	och	förbättra	möj-
ligheterna för de individer som är i behov av samordnande 
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra 
sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom 
utveckla förutsättningarna till egen försörjning.
Förbundet	ska	främja	samverkan	och	underlätta	en	effektiv	
resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan för-
säkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun. 

ÅRSREDOVISNING 2016
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Förbundsstyrelsens ordförande har ordet 

Uppsala län är ett av de ledande länen i Sverige! 

 

Vi har hög utbildningsnivå bland invånarna, låg arbetslöshet och ett innovativt 

näringsliv vilket ger goda förutsättningar för en bra utveckling framöver. I och med 

bildandet av Region Uppsala för vi nu samman Regionförbundet och Landstingets 

verksamheter. Det ger ytterligare möjlighet för politiken att dra nytta av de olika 

kompetenserna inom de två organisationerna och skapa goda förutsättningar för 

utveckling.   

 

Det finns trots allt utmaningar för vårt län. Vi behöver lyckas med integrationen av de 

nya invånare som anlänt till vårt län som flyktingar, fortsätta arbetet med att höja 

utbildningsnivån, stödja nystartade och befintliga företag samt med starkare kraft arbeta 

för ett län fritt från fossila bränslen. 

 

Vår omvärld påverkar oss i allt högre grad i och med att globaliseringen fortsätter. Det 

finns oroande händelser där vi ser ett politiskt ledarskap som alltmer agerar för 

protektionism och totalitärt styre. Även nationellt finns en tydlig tendens till 

populistiska, enkla lösningar på svåra samhällsproblem. Demokratin är det 

samhällssystem genom vilket vi styr och utvecklar samhället och inte enbart ett verktyg 

för att tillskapa sig makt som tyvärr framförs allt mer samhällsdebatten. Vi bör ta dessa 

farhågor på största allvar om Uppsala län även framgent ska vara ett ledande län i 

Europa.  

 

Johan Edstav 

Förbundsstyrelsens ordförande 
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Regiondirektören har ordet 

Verksamhetsåret 2016 blev det sista för Regionförbundet Uppsala län. 

Årsredovisningen – baserad på vad vi gjorde 2016 - visar att verksamheten fortsatte 

med samma engagemang och av samma omfattning trots den förestående avvecklingen 

av förbundet.  Regionförbundet har kompetenta och engagerade medarbetare som är väl 

skickade att bidra till en bra start för Region Uppsala den 1 januari 2017. Uppgiften att 

slå samman regionförbundet och landstinget till Region Uppsala har tagit tid och kraft. 

Den goda politiska processen under 2016 har dock gett energi också till arbetet med 

verksamhetsövergång, likvidation av Regionförbundet Uppsala län och andra aktiviteter 

som ingår i förberedelserna inför Region Uppsala.  

Regionförbundet har funnits i 14 år. Vi kan med stolthet blicka tillbaka på många vunna 

segrar och läsa av hur förbundet har gjort skillnad och bidragit till hela länets 

utveckling. Förbundet har burit det regionala utvecklingsansvaret efter bästa förmåga 

och svarat för medlemsuppdraget kring kunskapsutveckling inom socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård. Med denna årsredovisning läggs det sista årets 

verksamhet inom regionförbundets ram till handlingarna. 

Catharina Blom 

Regiondirektör 
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Hur går det för Uppsala län? 

Uppsala län är inne i en period av stark tillväxt. Länet har haft en snabb ökning av BRP 

per capita under 2016, men ligger fortfarande en bit efter Stockholm.  

Befolkningen har under 2016 ökat med två procent, motsvarande 7000 personer, och 

bostadsbyggandet ligger på den högsta nivån på flera decennier.   

Samtidigt som tillväxten varit hög och befolkningen vuxit har utsläppen av 

växthusgaser i länet minskat med 26 procent mellan åren 1990-2014. Det kan sättas i 

relation till Sveriges nationella klimatmål att utsläppen år 2020 bör vara 40 procent 

lägre än år 1990.  

Tillsammans med Stockholmsregionen har länet den lägsta öppna arbetslösheten av 

storstadslänen. Arbetslösheten har legat på en jämn nivå under perioden 2010-2014 trots 

en stark befolkningsutveckling. Länets arbetsplatser har jämförelsevis med andra delar 

av landet lätt att rekrytera rätt kompetens.  

Nyföretagandet i länet följer utvecklingen för riket. Varje år startas omkring 2 600 fö-

retag i länet, vilket motsvarar 11,5 per 1 000 invånare 20-64 år. Ökade satsningar på 

jämställd tillväxt och stöd till kvinnors företagande har fått fler kvinnor att starta 

företag. Det är dock fortfarande få företag som är verksamma på internationella 

marknader. Tidigare studier visar samtidigt att Uppsalaregionens internationella företag 

har god konkurrenskraft även om exporten bara svarar för 17 procent av BRP.  

Allt fler besöker vårt län. Turismomsättningen i Uppsala län uppgår till över 2,5 

miljarder kronor.  

Andel av BRP som satsas i FoU i Uppsala län är högst i Sverige, och utmärker sig även 

i ett internationellt perspektiv. I det senaste nationella innovationsindexet placerar sig 

Uppsala län i topp i landet.  

Länet har fortfarande utmaningar i att minska avhoppen från gymnasieskolan. Inom fyra 

år efter påbörjad gymnasieskola har endast 70 procent uppnått examen. Det råder också 

stora variationer mellan kommunerna., från drygt 78 procent till 61 procent. 74 procent 

av kvinnorna klara examen inom fyra år, medan männen ligger på 66 procent. Andelen 

högutbildade 30-34-åringar ökar sakta och närmar sig nu 55 procent.   

Utmaningar återstår i Uppsala län när det gäller tillgången till bostäder, förbättrad infra-

struktur, skolresultat och skillnaderna i länet, mellan bostadsområden, mellan män och 

kvinnor och mellan människor som är födda i olika länder. 

Uppföljning av samtliga mål i RUS framgår av bilaga.  
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Årets huvudprocesser 

Viktiga händelser 

Under 2016 har regionförbundet varit involverat i fem huvudprocesser som påverkat all 

övrig verksamhet och som varit styrande för hur resurser och arbetstid allokerats.  

 Medverka i bildandet av Region Uppsala  

Bildandet av Region Uppsala har förberetts under året och letts av en politisk styrgrupp 

bestående av regionförbundets arbetsutskott och landstingsstyrelsens ordförande och 2:e 

vice ordförande. Regionförbundets regiondirektör har tillsammans med 

landstingsdirektören varit projektledare. I början av 2016 har kommunerna yttrat sig 

över ett förslag till uppdrag och organisation. 

Ett förslag till ny tjänstemannaorganisation inom Region Uppsala har förberetts, och 

träder i kraft i samband med flytt av viss personal till det nya regionkontoret i kvarteret 

Eldaren.  

 Slutföra framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för den nya 

regionorganisationen 

Efter en omfattande dialog under 2015 har ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi 

färdigställts och skickats på remiss under april-september.  

Det slutliga dokumentet beslutades av förbundsfullmäktige i december 2016 och 

fastställdes av det nya regionfullmäktige den 15 februari 2017.  

 Förbereda arbetet för kommande revidering av länstransportplan 2018-2029 

I avvaktan på regeringens beslut om inriktning på kommande åtgärdsplanering har 

regionförbundet fattat beslut om en processplan för framtagandet av en ny 

länstransportplan 2018-2029. Arbetet med en ny cykelstrategi har påbörjats och flera 

konferenser på infrastrukturtema genomförts.  

Planeringsprocessen sker i tät samverkan med omkringliggande län. Inom ramen för en 

En bättre sits har en gemensam systemanalys utarbetats för Stockholm-Mälarregionen, 

som ett prioriteringsunderlag till regeringen och Trafikverket.  

Från länets sida har fyra prioriteringar lyfts fram: fyrspår till Stockholm, 

järnvägsförbindelse Enköping-Uppsala genom Arosstråket, förbättringsåtgärder längs 

Dalabanan och ombyggnad av Hjulstabron. 

 Leva upp till regeringens uppdrag till regionalt tillväxtansvariga att hantera EU:s 

social- och regionalfond (ESF och ERUF) 
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Regionförbundet har statens uppdrag att leda länets genomförande av social- och reg-

ionalfonden. I detta ingår att mobilisera aktörer, stödja utveckling av projekt som ligger 

i linje med programmens intentioner och vara programmens kontaktpunkt i länet. Upp-

draget utförs i samverkan med tillväxtansvariga i övriga län i Östra Mellansverige, samt 

förvaltande myndigheter (ESF-rådet och Tillväxtverket) och strukturfondspartnerskapet.   

En god samverkan mellan olika aktörer inom tillväxtrådet och Forum för inkluderande 

arbetsmarknad har bidragit till att länet varit rustat inför utlysningar och kunnat skriva 

bra ansökningar. Under året har flera projekt från Uppsala län blivit beviljade.  

 I dialog med ledningsgruppen för FoU-stöd identifiera och förtydliga socialtjänstens 

och angränsande hälso- och sjukvårds behov av FoU-stöd och samverkan med uni-

versitet, högskolor och brukarorganisationer  

Regionförbundets uppdrag är att bedriva en FoU-stödverksamhet för socialtjänsten och 

angränsande delar av hälso- och sjukvården. De senaste åren har en tydlig rörelse skett 

mot en s.k. evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Det bygger på att verksamheten ba-

serar sig på kunskap från forskning eller annan relevant kunskap, professionens kunskap 

och brukarnas/patienternas kunskap.  

Samlad måluppfyllelse 

I regionförbundets verksamhetsplan för 2016 finns nio prioriterade mål för området 

regional utveckling. Totalt sett bedöms den samlade måluppfyllningen för regional 

utveckling som god. 

Målet om att en regional digital plattform för e-tjänster ska vara drift och de första 

tjänsterna tillgängliga för medborgarna har inte uppfyllts under året. Däremot har 

upphandling av en e-tjänsteplattform slutförts, vilket innebär att driftsättningen kan ske 

under första halvan av 2017.   

För FoU-stöd anger verksamhetsplan 2016 totalt tio prioriterade mål. Måluppfyllelsen 

bedöms som god för FoU-stöds verksamhet.  

Två mål kommer inte att uppfyllas helt. Målet om att de långsiktiga förutsättningarna 

för SUF-KC ska vara klara har inte kunnat uppfyllas trots att diskussioner om möjliga 

lösningar förts i flera olika forum. En fortsatt dialog om olika alternativ för de 

långsiktiga förutsättningarna för SUF-KC kommer att ske i Region Uppsala via 

förvaltningen Hälsa och habilitering enligt beslut i Förbundsstyrelsen i december 2016.  

Målet ska verksamma uppleva en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting 

inom äldreområdet har inte kunnat uppfyllas under året. Två större satsningar har 

genomförts, men pga. att en nyckelaktör inte medverkat har målet inte uppnåtts helt. De 
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aktiviteter som genomförts har ändå lett till en viss förbättring i samverkan mellan 

kommunerna och landstinget. 

Mål i VP 2016: Måluppfyllelse 

Innovativ region  

Vid 2016 års slut: 

ska regionförbundets verksamhetsstöd och projektstöd 

till företagsfrämjande organisationer ha bidragit till  

- att det har startats minst 700 nya 

företag, varav minst 40 % leds av kvin-

nor. (Bas 32 %) 

- att 600 företag har fått stöd att utveckla 

sin verksamhet, varav minst  

40 % leds av kvinnor. 

- att ca 50 företag tagit del av 3,1 mkr i 

affärsutvecklingscheckar för 

internationalisering, varav 1 mkr med 

inriktning på miljöteknikföretag. 

 

 
 
Målet uppfyllt.  
 
 
878 företag, (ca 44 % kv), därtill 348 
UF-företag (48 % kv.) 
 
 
710 företag (56 % kv) 
 

har näringslivsklimatet i Uppsala län förbättrats, mätt 

som resultat i undersökningar av Svenskt Näringsliv, 

Nöjd-kund-index och Tillväxtanalys (nyföretagande).  

 

Målet uppfyllt. 

ska förutsättningarna att samordna regionens insatser 

för ett bättre regionalt företagsklimat och stärkt 

etableringsfrämjande ha undersökts, med utgångspunkt 

från Tillväxtrådet Uppsala län, Aktörssamverkan, 

Innovationsforum samt analyser av regionens smarta 

specialisering.  

 

Målet uppfyllt. Aktörssamverkan har 
inrättats med ett 40-tal ingående 
medlemmar. Projektet Regionalt 
innovationsområde och kluster (RIK) 
har slutförts och en ny portal för 
verksamhetsstöd, verksamt.se har 
skapats.   

ska ett socialt investeringsperspektiv vara förtydligat hos 
ingående aktörer 

Målet uppfyllt. Ett erbjudande om 
stöd i lokala processer har antagits av 
flera kommuner i länet. 

Växande region  

ska det ha investerats minst 120 mkr i länets 

transportinfrastruktur, med utgångspunkt från 

länstransportplan 2014-2025.    

 

Målet uppfyllt. 171 mkr har investe-
rats 
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ska en regional digital plattform för e-tjänster vara i drift 

och de första tjänsterna tillgängliga för medborgarna. 

 

Målet ej uppfyllt. Upphandling har 
slutförts, men driftsättning sker 
under första halvåret 2017.  

Kompetent och socialt hållbar region  

ska implementeringen av de länsgemensamma 
riktlinjerna för demensvård- och omsorg vara påbörjad 

 

Målet uppfyllt. Ett särskilt 
implementeringsprojekt är startat i 
samarbete med kommunerna och 
landstinget. 

ska minst två projekt med inriktning mot att öka 

inkludering i Uppsala län ha startats, med finansiering av 

europeiska socialfonden (ESF). 

 

Målet uppfyllt. Fyra beviljade projekt 

för 99 mkr. Nisa, Smart industri, 

Praktikkartläggning och KIVO-C. 

ska minst tre konkreta aktiviteter i särskild 

handlingsplan för bättre folkhälsa bland barn och unga 

ha påbörjats 

 

Målet uppfyllt. Handlingsplaner för 
stärkt folkhälsa bland barn och unga 
har beslutats av förbundsstyrelsen, 
varpå insatser för minskad 
tobaksanvändning, föräldrastöd och 
fritidsbank påbörjats.  

har genomförandet av konkreta handlingsplaner för 

jämställd rekrytering inom Vård- och omsorgscollege. 

Teknikcollege och Fastighetsforum, med målet om 70-30 

fördelning, påbörjats.  

 

Målet uppfyllt. Handlingsplaner har 
upprättats, med stöd från 
Tillväxtverket. 

har minst sju av länets kommuner utarbetat tidsatta 

aktivitetsplaner för att minska avhoppen från gymnasiet, 

inom ramen för projektet #jagmed. 

 

Målet uppfyllt. Projektet pågår enligt 
plan, med stöd från socialfonden. 

ska verksamma uppleva en förbättrad samverkan mellan 

kommun och landsting inom äldreområdet 

Målet inte uppfyllt pga. att en 
nyckelaktör inte deltagit 

ska de långsiktiga förutsättningarna för SUF-KC vara 

klara 

Målet inte uppfyllt. Dialog fortsätter 
under 2017 mellan Region Uppsala 
och övriga aktörer. 

ska en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling ske vid 

minst två olika verksamheter inom 

funktionshinderområdet 

Målet är uppfyllt. Delar av arbetet 
sker i nära samverkan med Uppsala 
kommun.  

ska implementeringen av de nationella riktlinjerna för 

missbruks- och beroendevård ha påbörjats 

Målet är uppfyllt. Dialogkonferens är 
genomförd och en uppdaterad 
regional överenskommelse är 
antagen. Arbetet med att stödja 
revidering av de lokala 
överenskommelserna är påbörjat. 
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ska länsgemensamma indikatorer inom 

folkhälsoområdet ha prövats 

Målet är uppfyllt. Älvkarleby har 
utgjort pilotkommun. 

ska implementeringen av handlingsplan för den sociala 
barnavården, ”Stärkt skydd för barn och unga” vara 
påbörjad 

Målet är uppfyllt. En plan med 
prioriterade insatser har tagits fram i 
samverkan med socialtjänsterna i 
länet 

ska framtagen rutin för hälsoundersökning av barn och 

unga som socialtjänsten utreder och ger insatser vara 

känd och användas 

Målet är uppfyllt. 

ska innehållet i ”Program för stabilitet och 

kompetensutveckling” vara harmonierat med SKL:s 

handlingsplan (Stärkt skydd för barn och unga) 

 

Målet är uppfyllt. Programmet och 
uppföljningen av programmet har 
även presenterats för SKL och 
Socialstyrelsen, som rekommenderar 
programmet i ”Kunskapsguiden”. 

 

Regionförbundets arbetsformer 

En viktig del av regionbildningen är att ta tillvara på det framgångsrika arbetssätt som 

karaktäriserar regionförbundet och som godkänts av förbundets medlemmar i verksam-

hetsplaner och handlingsplaner. Kortfattat innebär detta arbetssätt följande. 

Regionförbundet samverkar i de allra flesta uppdragen med andra aktörer – ofta i långa 

processer. Exempel på detta är infrastrukturplaneringen och planering och genomfö-

rande av Forskning pågår-konferenser. 

Förbundet äger med andra ord sällan hela frågan utan samverkan med aktörer såväl 

inom som utanför länet är en förutsättning för att nå de mål som sätts upp. Exempel på 

detta är arbetet med att genomföra EU:s strukturfondsprogram där samarbetet dels sker i 

en geografi med fyra andra län, dels med en mängd aktörer inom respektive projekt. 

Ytterligare exempel är utvecklingen av PYC (Parenting Young Children) där utbildning 

ges runt om i Sverige och leds gemensamt av fyra FoU-miljöer från olika delar av 

landet. 

Ett annat karaktärsdrag är att tyngdpunkten ligger på att medverka till att skapa förut-

sättningar för utveckling. Förbundet har således i stort sett inte någon verksamhet i egen 

drift. Arbetet sker ofta i projekt med extern medfinansiering. Antalet pågående projekt 

varierar över tiden. De projekt där regionförbundet är projektägare – med egna finansie-

ringen och medel från olika externa finansiärer - finns förtecknade i en särskild bilaga, 

liksom de projekt som förbundet medfinansierar med statliga medel från anslaget 1:1 

Allmänna tillväxtåtgärder.  

En av regionförbundet viktigaste roller är att fungera som mötesplats för politiker samt 

lokala och regionala aktörer. Politiker möts i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen 
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och klimat- och infrastrukturberedningen. Möten mellan utbildningsarrangörer och 

arbetsgivare, Tillväxtråd, Nätverket för destinationsutveckling samt FoU-cirklar är 

exempel på andra mötesplatser på tjänstemannanivå. 

Kansliet 

Vid årets slut arbetade 26 personer på kansliet (20 kvinnor och 6 män). Två personer har 

varit inhyrda - en från Uppsala kommun och en från Uppsala Universitet. 

En tjänst som infrastrukturstrateg har återbesatts under året. Regiondirektören har inför 

kommande pensionering beviljats en arbetstid på 60-80 procent fr o m den 1 september 

2015 – 31 december 2016. 

Sjukfrånvaron har varit 3,99 procent.  

Förbundsfullmäktiges presidium 

Håkan Collin (S) ordförande, Landstinget i Uppsala län 

Maria Gardfjell (MP) 1:e vice ordförande, Uppsala kommun 

Björn-Owe Björk (KD) 2:e vice ordförande, Landstinget i Uppsala län, 

 

Förbundsstyrelsen 

Johan Edstav (MP) ordförande 

Bengt-Olov Eriksson (S) 1:e vice ordförande 

Cecilia Forss (M) 2:e vice ordförande 

Marlene Burwick (S) 

Jacob Spangenberg (C) 

Börje Wennberg (S) 

Helena Proos (S) 

Marie Larsson (S) 

Ilona Szatmari-Waldau (V) 

Nina Lagh (M) 

Jenny Gavelin (L) 

Anna-Karin Klomp (KD)  

Simon Alm (SD) 

Ersättare  

Agneta Hägglund (S) 

Vivianne Macdisi (S) 

Jonas Nyberg (S) 

Maria Gardfjell (MP) 

Sören Bergqvist (V) 
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Fredrik Ahlstedt (M) 

Klas Bergström (M) 

Carina Lund (M) 

Marie Wilén (C) 

Jonas Segersam (KD)  

Klimat- och infrastrukturberedningen – KIB 
 

Jenny Lundström (MP)  Ordförande, Tierps kommun 

Johan Örjes (C)  Vice ordförande, Landstinget i Uppsala län 

Margareta Widén Berggren (S) Östhammars kommun 

Bertil Kinnunen (S)  Landstinget i Uppsala län 

Carina Schön (S)  Heby kommun 

Erik Pelling (S)  Uppsala kommun 

Claes Litsner (S)  Knivsta kommun 

Åskar Anderson (V)  Landstinget i Uppsala län, t o m 2016-09-22 

Sverker Åslund (V)  Landstinget i Uppsala län, fr o m 2016-09-22 

Daniel Blomstedt (M)  Tierps kommun 

Kenneth Holmström (M)  Älvkarleby kommun 

Carl Nettelblad (L)  Landstinget i Uppsala län 

Roger Thelander (SD)  Uppsala kommun 

Björn-Owe Björk (KD)  Landstinget i Uppsala län 

 

Valberedningen 

Valberedningen är identisk med förbundsstyrelsen. Samtliga är ordinarie ledamöter. 

Revisorer 

Anna Wiklund (M)  ordförande, t o m 2016-12-31 

Knut Rexed (S)  vice ordförande 

Cecilia Hamenius (L)  ordförande, fr o m 2017-01-01M 

Mats Sjöborg   fr om 2017-01-01. 

 

Sammanfattning av verksamheten 

Innovativ region 

En betydande del av insatserna för utveckling av fler och växande företag i Uppsala län 

bedrivs inom ramen för företagsfrämjande organisationer som erhåller verksamhetsstöd 

från regionförbundet. Under 2016 fördelades totalt 13,5 mkr till detta ändamål, varav 

hälften utgör länets driftstöd till Almi. Verksamheten inom dessa organisationer har i 

korthet gett följande resultat: 
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 Almi har fortsatt en bra mix av mindre och större lån i lånestocken. Nyutlåningen 

blev totalt 164 mkr (122 mkr år 2015), totalt 232 lån ackumulerat (203 lån år 2015). 

På rådgivningssidan når Almi 1084 kunderbjudanden. 30 innovationer har under 

året kommersialiserats. Andelen kvinnor i Almi Uppsalas affärsrådgivning uppgår 

till 36 procent vilket ger en andra plats i landet. Antalet unika rådgivningskunder har 

varit 663 (561 för 2015). Kundnöjdheten är fortsatt hög och 98 procent 

rekommenderar Almi till andra (94 % för 2015). Andelen tid av total arbetstid som 

läggs på kund når 75 procent (74 % för 2015). För mer information se särskild 

rapport från Almi. 

 Uppsala Innovation Centre (UIC) utvärderar ca 200 projekt årligen och under 2016 

har 67 projekt antagits i något av UIC:s fem olika program. UIC har som mål att öka 

förutsättningarna för internationella kontakter och affärer i bolagen som antas i 

programmen och 10 relevanta besök har genomförts under året. UIC har bidragit 

inom projektet Växtzon, där samtliga inkubatorer och Science Park från Östra 

Mellansverige som deltar i projektet, fått tagit del av UIC-modellen. Hösten 2016 

initierade UIC ett samarbete med Europas högst rankande företagsinkubatorer. Fem 

länder med de topprankade inkubatorerna INiTS, Österrike, Yes!Delft, 

Nederländerna, Imec, Belgien och i3P i Italien ingår i det nya nätverket, 

EuroIncNet,. Nätverket blir en länk ut till en internationell marknad för UIC-bolag 

som vill etablera sig i Europa.  Två UIC-bolag inledde samarbeten i Österrike och 

Nederländerna där man tittar på hur förutsättningarna för en etablering ser ut. På 

samma sätt ska inkubatorbolag som vill in på den svenska marknaden i sin tur kunna 

få stöd av UIC, som utvärderar affärsmodellen och tar fram en lanseringsplan. 

 Under läsåret har 1204 UF-företagare tillsammans drivit 348 UF-företag i Uppsala 

län. (48 % flickor och 52 % Pojkar). Det är oftast flickor som tar rollen som vd och 

vinner flest tävlingar. UF-företag drivs på 22 olika gymnasieskolor och 7 nya UF-

lärare har engagerats. Under samma läsår har 52 grundskoleklasser i länet arbetat 

med UF:s läromedel.   

 Under året arrangerade och medverkade Drivhuset i 128 aktiviteter som involverade 

studenter. Inspirationsaktiviteterna och utbildningsinsatserna nådde 1 340 deltagare. 

Individuellt affärsutvecklande stöd gavs till 478 individer (276 unika) på 402 

vägledningsmöten. 93 företag fick stöd i start-fasen. 2 216 studenter kontaktades vid 

olika mässarrangemang under året. Drivhuset deltog, genom ett samarrangemang 

med andra aktörer, i en starta eget-butik i Gottsunda. Syftet var att stärka 

kännedomen om det affärsutvecklingsstöd som finns att tillgå i Uppsala, hos 

utomnordiska medborgare. 

 Connect har under 2016 genomfört 17 språngbrädor för företag som söker kapital 

(24 % av företagen med kvinnlig ledning) och 4 investeringsmöten med totalt 22 

bolag där 30 procent av bolag fått finansiering inom 6 månader (prel siffror då alla 

bolag ännu inte rapporterat sin finansiering). Connect driver ett investerarnätverk 

med 50 investerare (23 % kvinnor). Connect har också genomfört 11 aktiviteter av 
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karaktären information, inspiration och nätverk, 3 kompetensutvecklande aktiviteter 

riktade mot investerare och en aktivitet för att inspirera fler kvinnor att investera i 

tidiga bolag. Under 2016 startade pilotprojektet "Connect FöretagsAcceleratorn".  

 Coompanion har genomfört professionell rådgivning vid 43 tillfällen till totalt 95 

personer. Coompanion har utbildat 122 personer i egen regi eller tillsammans med 

andra. 2 kooperativa verksamheter har startat under 2016. Coompanions 

rådgivningar har fördelat sig på 54 % kvinnor och 46 % män och utbildningar under 

samma tid har fördelat sig på 55 % kvinnor och 45 % män.  

 

Under 2016 har Visit Uppland främst samordnat aktörerna i nätverk för 

destinationsutveckling men även andra aktörer inom besöksnäringen för att aktivt 

medverka i genomförandet av den regionala strategin för hållbar besöksnäring i Uppsala 

län. Visit Upplands viktigaste verktyg för att uppnå strategins intentioner är: samordna 

nätverk för destinationsutveckling, initiera framtagandet av lokala turismstrate-

gier/handlingsplaner samt att stötta/initiera utvecklingsprojekt.  Under 2016 startade 

Visit Uppland projektet Augmented Export, ett 3-årigt projekt med syfte att utveckla 

upplevelseprodukter mot en internationell marknad. 

Inom socialtjänst och vård och omsorg är brukarmedverkan och personcentrerad 

verksamhet viktiga ledord. FoU-stöd har organiserat nätverksmöten för de processledare 

i kommunerna som har i uppdrag att stödja implementeringen av Äldres behov i 

centrum (ÄBIC), en modell för behovsbedömning som nationellt stöds av 

Socialstyrelsen. Under 2016 har modellen av Socialstyrelsen utvecklats till Individens 

behov i centrum (IBIC) för att också omfatta behov hos personer med 

funktionsnedsättning.  

”Forum för brukarinflytande” har genomfört sitt andra av tre projektår. ”Brukare på 

plats” är ett exempel på en metod som prövats med framgång under året. 

Studieförbundet Vuxenskolan är nu projektägare och FoU-stöds roll är att medverka i 

styrgruppen för projektet.   

Projektet Skol-BIM framskrider planenligt och har fått medel beviljade från 

Folkhälsomyndigheten även för 2017, som det sista projektåret. Projektet ska utveckla 

skolans förmåga att upptäcka barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, 

och ge stöd för att de ska klara sin skolgång. Det består av både forskning och 

metodutveckling. 

Metodstöd har erbjudits kring socialt investeringsperspektiv i form av gemensamma 

fördjupningsdagar och lokalt processtöd. Flera av länets kommuner har tagit del av detta 

stöd under året.  
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Växande region 

Under året genomfördes åtgärder för 171 mkr inom ramen för länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2014-2025. Planeringsramen är 1 601 mkr för hela planperioden 

och innehåller satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar samt färdigställande av 

överenskomna och förskotterade objekt från tidigare plan.  

 Åtgärdsvalsstudie för väg 55, sträckan Uppsala-Katrineholm, påbörjades under 

2016 och slutförs under våren 2017.  

 Åtgärdsvalsstudie för väg 282, sträckan Uppsala-Almunge, påbörjades under 

2016 och slutförs hösten 2017. 

 Åtgärdsvalsstudie för Uppsala-Uppsala Näs, brister för gång- och 

cykeltrafikanter, påbörjades under 2016 och slutförs till sommaren 2017. 

 Åtgärdsvalsstudie för sträckan Knivsta-Alsike, brister för gång- och 

cykeltrafikanter, slutfördes under 2016.  

 Det med länets kommuner, länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten 

gemensamma Forum för fysisk planering har fortsatt under året.  

 

I syfte att stödja en vård och omsorg på lika villkor för demenssjuka i länet har en 

länsövergripande riktlinje för demensvård- och omsorg tagits fram av regionförbundet i 

nära samverkan med kommunerna och landstinget. Ett projekt för implementering av 

riktlinjen har också startats under året med processledning från regionförbundet. 

År 2016 har inneburit stora utmaningar för socialtjänsten när det gäller att tillgodose 

ensamkommande barn och ungas behov av stöd och skydd. En del av 

barnen/ungdomarna är traumatiserade och i behov av kvalificerade insatser medan andra 

kan få tillräckligt stöd genom första linjens insatser. Därför utbildas nyckelpersoner och 

genomförs det manualbaserade programmet Teaching Rewcovery Techniques (TrT) i 

Uppsala län för ensamkommande asylsökande ungdomar, i form av en pilotstudie under 

hösten/vintern 2016 -2017.  Deltagande verksamheter är socialtjänsten i Knivsta, Tierp 

och Uppsala, elevhälsan i Uppsala, Cosmos samt Röda Korset.  

Kompetent region 

Den regionala kompetensplattformen Kompetensforum Uppsala län är en regional 

struktur och mötesplats för utbildningsanordnare och arbetslivet för samverkan kring 

kompetensförsörjningsfrågor. Under 2016 har satsningar skett inom Kompetensforum 

för att underlätta individens val av utbildningar och yrken samt påskynda ungdomars 

etablering på arbetsmarknaden genom implementering av Ung Företagsamhets tre 

grundskolekoncept för en bättre arbetslivsanknytning inom grundskolan  
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Kompetensforum har genomfört flera tematiska studiebesöksdagar inom olika branscher 

för arbetsförmedlare och studievägledare, samt arrangerat konferenser kring 

digitaliseringens påverkan på framtidens kompetens och regionens insatser för att 

förhindra skolavhopp. 

Det finns fortfarande brister i vårdkedjan för äldre liksom i samverkan mellan olika 

aktörer, såsom kommunens socialtjänst, den kommunala hälso- och sjukvården, 

primärvården och specialistvården. Nya krav på ökad och effektivare samverkan 

initieras även från nationell nivå. Två satsningar har gjorts under året med 

regionförbundet som bas. Då delar av landstingets verksamhet inte deltagit har det 

önskade resultatet inte uppnåtts. Medvetenheten om behoven och viljan till ökad 

samverkan har dock höjts inom alla berörda organisationer.   

 

Ansträngningar för en långsiktig finansiering av SUF-KC har gjorts genom ett flertal 

tillfällen av dialog och information med länets kommuner om innehåll och nivå på 

finansiering.  En dialog har även förts med den s.k. Sjuklövern inom landstingens 

verksamhet för att bredda finansieringsbasen, men de långsiktiga förutsättningarna är 

ännu inte klara. Dialogen fortsätter inom ramen för Region Uppsala.  

 

Från länets kommuner har frågan väckts om på vilket sätt personer som har stora 

svårigheter att uttrycka sig med talat språk på grund av ett funktionshinder ska kunna 

vara mer delaktiga och ha större inflytande över de insatser man tar del av. En 

arbetsgrupp har bildats med företrädare för profession, brukarorganisationer och 

forskning för ett ökat lärande inom området. Uppsala kommun deltar i projektet 

”Innovationsguiden” i samarbete med Socialdepartementet och SKL. För Uppsalas del 

handlar det om delaktighet och inflytande för barn med funktionsnedsättningar vid 

myndighetsbeslut.  

 

Vid en välbesökt konferens presenterades och spreds innehållet i de nya riktlinjerna 

inom missbruks/beroendeområdet. Den regionala överenskommelsen, som inkluderar de 

nya områdena i riktlinjen, antogs under året. Arbetet med att inkludera de nya områdena 

i riktlinjen i de lokala överenskommelserna pågår. 

En nationell handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för social 

barnavård” har tagits fram av SKL. Planen innehåller 44 förslag till insatser. I vårt län 

har det övergripande arbetet för året har varit att åstadkomma en struktur med regionala 

och lokala prioriteringar och konkretiseringar av de prioriterade förslagen. En 

arbetsgrupp med deltagare från länets socialtjänster/barn och unga har under året arbetat 

med att ta fram mätbara regionala mål.  

 

Länets program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barnavården har 

fortsatt under året. Fokus har legat på den reviderade versionen av BBIC och 
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introduktion men också på insatser som ger stöd för yrkesutveckling till exempel 

utbildning av arbetsledare, introduktörer, mentorer och specialisthandläggare. 

Programmodellen är integrerad i länets arbete med SKL:s handlingsplan.  

Den hälsorutin som togs fram och förankrades förra året har spridits och funnits 

tillgänglig för socialtjänsten att använda under 2016. En uppföljning av hur hälsorutinen 

används i länet har gjorts av FoU-stöd tillsammans med hälso- och sjukvården i slutet 

av året.  

 

Generellt kan konstateras att intresset för att delta i de arrangemang som FoU-stöd har 

inbjudit till har varit mycket stort under 2016, det gäller inom verksamhetens alla 

områden (äldre, barn/unga, missbruk/beroende och funktionshinder). 

 

För att kunna följa viktiga faktorer som påverkar folkhälsan har ett regionalt uppfölj-

ningssystem i form av en modell med huvudindikatorer och underindikatorer utarbetats. 

Arbetet har skett i samverkan med Älvkarleby kommun som pilotkommun och kommer 

att implementeras under 2017 och också kunna användas som en fördjupad uppföljning 

av RUS – en region för alla.  

År 2016 beslutade förbundsstyrelsen uppdraget att arbeta fram handlingsplaner för 

ökade samverkansinstaser för bättre hälsa bland barn och unga. Tre handlingsplaner för 

samverkansinsatser har antagits och undertecknats med temana fysisk aktivitet, 

tobaksfri skoltid och ökat föräldrastöd. Regionförbundet ansvarar för framtagandet av 

handlingsplanerna i samverkan med länets kommuner, länsstyrelse, 

länsbarnombudsman, landsting och andra organisationer. Regionförbundet har under 

2016 initierat och stimulerat lokala processer för sociala investeringsperspektiv i 

Älvkarleby, Enköping, Östhammar och Uppsala. 

 
Särskild rapport om Almi Företagspartner Uppsala AB 

Verksamheten har utvecklats bra under året med höga volymer inom både lån och 

rådgivning och med hög kundnöjdhet. Ett antal nya medarbetare har också kunnat 

hälsas välkomna och Almi står nu väl rustade för att vara en bra partner till länets 

företag på deras tillväxtresa.   

 Almi har fortsatt en bra mix av mindre och större lån i lånestocken.  Tempot i 

utlåningen har varit god och når, mätt i antal lån per rådgivare, upp till 4.3 (4.0 

år 2015) per månad, vilket placerar Almi Uppsala på andra plats i landet. 

 Nyutlåningen blev totalt 164 mkr (122 mkr år 2015), totalt 232 lån ackumulerat 

(203 lån år 2015).  
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 På rådgivningssidan når Almi 1084 kunderbjudanden jämfört med 775 under 

2015. Vidare når Almi 12,4 kunderbjudanden per rådgivare och månad inom af-

färsrådgivningen (12.2 kunderbjudanden år 2015). 

 30 innovationer har under året kommersialiserats jämfört med 29 innovationer 

under 2015.  

 Andelen kvinnor i Almi Uppsalas affärsrådgivning uppgår till 36 procent vilket 

ger en andra plats i landet (36 procent under 2015 som då var tredje plats i 

landet). 

 Antalet unika rådgivningskunder har varit 663 (561 för 2015). 

 Kundnöjdheten är fortsatt hög och 98 procent rekommenderar Almi till andra 

(94 % för 2015). Andelen tid av total arbetstid som läggs på kund når 75 procent 

(74 % för 2015).  

 

Det tillväxtprogram som startades upp under 2015 (Tillväxtlyftet) och som är ett 

samverkansprojekt mellan Almi i Östergötland, Örebro, Västmanland, Sörmland och 

Uppsala har mottagets mycket väl av regionens företag. Projektet löper under tre år och 

gör det möjligt att erbjuda företagen i länet olika former av företagscoaching, både i 

grupp och individuellt. Ett nära samarbete runt tillväxtföretag sker med Almi Invest och 

under året har en samlokalisering planerats som genomfördes i början av 2017. Under 

2016 har 20 företag (18 företag för 2015) påbörjat ”Tillväxtprogrammet för etablerade 

företag” samt ytterligare 62 företag deltagit i något av de övriga programmen inom 

Tillväxtlyftet; ”Tillväxtprogrammet för unga företag”, Skuggstyrelse, Företagscoach 

och Lönsamhetsstyrning. 

41 par (52 för 2015) deltog i årets Mentorprogram som genomfördes med deltagare från 

sju av Regionens kommuner.  

Almi deltar i många forum som finns ute i regionens kommuner såsom tillväxtråd, fö-

retagsråd och frukostmöten och varje kommun har en utpekad person inom Almi att 

vända sig till om inte direktkontakt i specifik fråga kan tas. Almi deltar också i olika 

typer av aktörssamverkan med Drivhuset, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Ung Fö-

retagsamhet, NFC, Uppfinnarföreningen och UIC.  

UIC och Almi har ett nära samarbete med regelbundna avstämningsmöten där Almi 

under 2016 bland annat förmedlat 35 (40 för 2015) idébärare/företag till UIC. Andelen 

företag inom UICs olika program som också är kunder till Almi är hög och som högst i 

de senare programmen där två av tre företag är Almikunder. 
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Ekonomisk redogörelse 

Regionförbundets intäkter uppgick under 2016 till 56 477 tkr varav 38 149 tkr från 

medlemsavgifter. Övriga intäkter var bland annat projektmedel. Årets resultat uppgår 

till -2 702 tkr. Kostnaderna för representation var 69 449 kr. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614). 

Intäkter och kostnader har periodiserats. 

Inventarier som överstiger ett halvt basbelopp avskrivs på fem år.  

God ekonomisk hushållning 

Syftet med god ekonomisk hushållning är väl utförd verksamhet. 

Enligt Kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. En plan för ekonomin de kommande tre åren ska upprättas, varav budget-

året är det första. En treårsplan finns med i verksamhetsplan och budget 2015 som för-

bundsfullmäktige godkände den 15 januari 2015. Treårsplanen blir endast delvis rele-

vant på grund av regionbildningen. 

Kommunallagen reglerar också vilka åtgärder som ska vidtas om kostnaderna överstiger 

intäkterna. Minst en delårsrapport ska behandlas av fullmäktige. Förbundsfullmäktige 

behandlade delårsbokslutet den 16 december 2016.  

Regionförbundet redovisar ett negativt resultat för 2016, vilket täcks av eget kapital.  

Återstående eget kapital överförs till Region Uppsala efter avslutad likvidation av 

regionförbundet. 

Finansiellt mål 

Enligt Kommunallagen ska det finnas finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. Regionförbundets finansiella mål är 4 000 tkr. Det egna kapi-

talet ska vara en buffert för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra 

oförutsedda kostnader av engångskaraktär utan att man ska behöva gå till medlemmarna 

och begära extra bidrag. Dessa medel, eller delar av dem, har tagits i anspråk i samband 

med regionbildningen. 

Tack vare tidigare års ackumulerade överskott har en buffert av eget kapital kunnat 

byggas, som täcker årets underskott och uppkomna avvecklingskostnader. Det egna 

kapitalet uppgick vid 2016 års bokslut till 3 729 tkr. 
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Övrigt 

I bokslutet 2010 avsattes medel för att täcka kostnader för tidigare ordförandens 

pension. En överenskommelse mellan landstinget och regionförbundet gjordes vilket 

innebar att förbundet medfinansierar landstingets pensionskostnader för den tid som 

ledamoten tjänstgjort som ordförande. Förbundets del uppgick 2016 till 192 tkr vilket 

har räknats av från den reserverade skulden. 

Verksamhetens resultat totalt exkl. externfinansierade projekt 

 2016-12-31 Budget helår 

Verksamhetens intäkter   

   

Medlemsavgifter 38 148 696 38 148 690 

Bidrag 1 997 004 1 961 000 

Övriga intäkter -1 017 884 414 000 

   

Summa verksamhetens intäkter 39 127 816 40 523 690 

   

   

Verksamhetens kostnader   

   

Kostnader för lokaler -1 628 596 -1 698 140 

Övriga driftskostnader -21 718 005 -18 584 257 

Kostnader för personal -18 494 591 -20 386 293 

Avskrivningar -34 320 -35 000 

   

Summa verksamhetens kostnader -41 875 512 -40 703 690 

   

Verksamhetens nettokostnad -2 747 696 -180 000 

   

Finansnetto 45 141 180 000 

   

Resultat 2 702 555  0 

 

   

 

Ekonomisk uppföljning per enhet 
 

Verksamhet Intäkter  jan-dec Kostnader jan-dec   

 Tkr        %  Tkr       %  Resultat Årsbudget  

Regional utveckling 21 994 95% 22 457 97% -463 23 113 

  därav verksamhetsstöd 13 465 100% 13 385 99% 80 13 465 

  därav övrigt 8 529 88% 9 072 94% -543 9 648 

Välfärd och FoU-stöd 7 966 101% 8 038 102% -72 7 897 
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Ledning 990 100% 778 79% 212 990 

Stab 6 497 95% 8 571 125% -2 074 6 843 

Politik 1 681 100% 1 986 118% -305 1 681 

Resultat 39 128 97% 41 830 103% -2 702 40 524 

 

Kommentarer till bokslutet 

I delårsbokslutet prognosticerades ett överskott på 400 tkr, främst förklarat av lägre 

personalkostnader till följd av flera vakanser. 

I slutet av året har emellertid avvecklingen av regionförbundet inneburit högre 

kostnader än beräknat, samtidigt som medfinansiering av projekt minskat intäkterna, 

vilket sammantaget resulterat i ett underskott på ca -2,7 mkr.  

Uppvisat underskott utgörs av uppkomna avvecklingskostnader av engångskaraktär och 

har avsett pensionsutbetalningar, förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobiler och 

datorer samt inhyrd personal, bl a för e-samordning.  

Kostnaderna för e-samordning och upphandling av en e-tjänsteplattform uppgår till 400 

tkr, vilket enligt beslut i förbundsfullmäktige inför verksamhetsåret 2015 skulle kunna 

belasta det egna kapitalet. Under 2015 behövde det egna kapitalet inte tas i anspråk för 

e-samordning, men däremot under 2016. 

De tillkommande kostnaderna till följd av avvecklingen summeras till 2,1 mkr. 

Därutöver har inhyrd personal och konsulter engagerats för att upprätthålla viss 

verksamhet i väntan på att den nya organisationen hunnit träda i kraft. Verksamheten 

exkl staben ger ett underskott på 600 tkr. 

Regionförbundets balanserade medel har inför 2016 uppgått till ca 6,5 mkr, vilket 

överstigit det finansiella målet med 2,5 mkr. Enligt beslut av förbundsfullmäktige 10 

december 2015 har förbundsstyrelsen bemyndigats att ta i anspråk delar av det egna 

kapitalet för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader 

som kan uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.  

Efter justering för 2016 års underskott uppgår det egna kapitalet till något under 

förbundets finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. 

 

Externa projekt 2016 

Projektnamn IB 160101 Intäkter Kostnader Resultat 

Välfärd och FoU-stöd:     

RIM (implementering) 803 115 -525 393 

Anhörigstöd 66 157 -223 0 

Kunskapscentrum FIB 0 1 200 -1 200 0 

Plattformsprojektet 455 -366 -89 0 
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Barn i samhällsvård 469 766 -386 849 

Ledningsstruktur äldre 38 15 -53 0 

Föräldrastöd 97 0 -58 39 

Analysmedel 466 -445 -21 0 

Modellkommunsprojekt 154 0 -154 0 

eHälsa 374 0 0 374 

Brukarinflytande LSS 683 759 -883 559 

RIM utbildning 65 0 0 65 

Öppna jämförelser 40 0 0 40 

Chatta med soc 292 0 -292 0 

Tillnyktring 2 337 0 -2 282 55 

PHASE 20 primärvård 286 0 0 286 

Riktlinjer rehab 39 -14 -25 0 

Länsprogram demens 200 0 0 200 

Skol-BIM 69 2 020 -1 915 174 

Uppföljning SIP 140 0 -140 0 

PYC 2015 513 1 352 -1 865 0 

Bättre liv 2015 742 100 -298 544 

Kompetensutvecklingsprogram 162 501 -709 -46 

RIP nätverk/konferens 0 43 -43 0 

     

Regional utveckling:     

Slutförvarsprojektet 0 485 -485 0 

Nya kompetensforum -321 1 028 -679 28 

RIK-Reg innovationsarbete 96 83 -508 -329 

ÖMS - Smart spec 0 659 -935 -276 

Unga till utbildning och arbete -75 288 -613 -400 

Reg bredbandskoordinator 620 857 -635 842 

Hälsodatabas 300 0 -300 0 

Startfinansiering RF Ua län 0 200 -200 0 

Augmented Export 0 1 938 -1 829 109 

Jämställd regional tillväxt 0 4 -4 0 

Totalt 9 110 11 745 -17 349 3 506 

 

Balanskravskommentar 

Balanskravet har inneburit att eventuellt underskott ska återställas med motsvarande 

överskott de nästföljande tre åren. Detta är det sista bokslutsåret för regionförbundet och 

det balanserade egna kapitalet överförs till den nya organisationen. 

Regionförbundet gör ett underskott för verksamhetsåret 2016, men kompenseras av ett 

ackumulerat överskott från regionförbundets verksamhet sedan 2003.  

Intern kontroll 

Förbundsstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen och fastställde senast en intern 

kontrollplan 2014. Revisionen gjorde 2015 en övergripande granskning av den interna 

kontrollen och lyfte i denna upp vissa brister. Styrelsen initierade med anledning av 

detta ett antal åtgärder. Stickprov har gjorts beträffande risk för missvisande resultat, 

kontrollmoment Att riktlinjer för projektredovisning följs. Så har även skett avseende 
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risk att beslut inte verkställs, kontrollmoment Delgivning av ärenden till berörda organi-

sationer samt risk att fakturor betalas felaktigt, kontrollmoment Att attestreglemente 

följs. En skriftlig dokumentation påbörjades under 2016, men har inte slutförts till följd 

av avvecklingsprocessen. 

 

    

Regionförbundet årsbokslut 2016-12-31   

    

 2016. Budget 2015. 

Verksamhetens intäkter    

Medlemsavgifter Not 1   38 148 696 38 148 690 36 846 012 

Projektmedel Not 2 8 762 349 0 14 109 715 
Ersättning från staten för tre överförda 
tjänster 1 997 004 1 961 000 1 961 000 

Övriga intäkter Not 3 1 964 707 414 000 3 048 497 

Balansering av projekt  Not 14 5 604 377 0 -2 657 215 

    

Summa verksamhetens intäkter 56 477 133 40 523 690 53 308 008 

   27 146 973 

Verksamhetens kostnader    

Kostn för lokaler  -1 628 596 -1 698 140 -1 544 306 

Övriga driftkostnader  Not 4 -35 232 503 -18 584 257 -30 939 634 

Kostnader för personal Not 5 -22 329 411 -20 386 293 -20 978 053 

Avskrivningar Not 6 -34 320 -35 000 -34 320 

    

Summa verksamhetens kostnader -59 224 830 -40 703 690 -53 496 312 

    

Verksamhetens nettokostnad -2 747 697 -180 000 -188 304 

    

Finansiella intäkter 45 507 180 000 195 928 

Finansiella kostnader -366 0 -436 

    

Resultat efter finansiella poster -2 702 555 0 7 187 
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ÅRETS RESULTAT -2 702 555 0 7 187 
 1134434,68   

 

 

    

Regionförbundet årsbokslut 2016-12-31    

    

 2016  2015 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Investeringar i annans fastighet Not 7 0  0 

Inventarier Not 7 0  34 319 
      

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier Not 8 513 293  513 293 

Summa anläggningstillgångar 513 293  547 612 
      

Omsättningstillgångar      

Fordringar      

Kundfordringar 228 040  1 858 992 

Övriga kortfristiga fordringar Not 9 3 401 750  2 414 974 

Interimsfordringar Not 10 1 051 118  1 374 421 

Summa 4 680 908  5 648 387 

      

Kassa och Bank 12 754 013  20 886 794 
      

Summa omsättningstillgångar 17 434 921  26 535 181 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 17 948 214  27 082 793 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

      

Eget kapital      
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Balanserad vinst o förlust 6 431 481  6 424 295 

Periodens resultat -2 702 555  7 187 
 3 728 926  6 431 481 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner Not 11 308 256  500 399 

      

Kortfristiga skulder m m      

Leverantörsskulder 2 327 186  4 656 214 

Övriga kortfristiga skulder Not 12 4 745 302  4 005 663 

Interimsskulder Not 13 6 838 545  11 489 035 

Summa 13 911 033  20 150 912 
h bok      
diff      
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 17 948 214  27 082 793 
h bok    

    

Ansvarsförbindelse    

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt som ej upptagits 
 bland skulder Not 15 0  203 279 

Ställda panter Inga  Inga 
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Regionförbundet Årsbokslut 2016-12-31   

    

Finansieringsanalys    

 2016-12-31  2015-12-31 
Tillförda medel    

Årets resultat -2 702 555  7 187 
Ej rörelsekapitalpåverkande poster: 0  0 
Förändring av avsättningar -192 143  -193 009 
Avskrivningar 34 320  34 320 
Summa tillförda medel -2 860 378  -151 502 

    

Använda medel    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0  0 
Summa använda medel 0  0 

    

    

Förändring av rörelsekapitalet -2 860 378  -151 502 
    

    

Specifikation av rörelsekapitalets förändring:    

 +/- kortfristiga fordringar -967 479  -414 473 
 +/- kortfristiga skulder 6 239 879  -813 259 
 +/- likvida medel -8 132 778  1 076 231 

    

Summa -2 860 378  -151 502  
    
Regionförbundet årsbokslut 2016    
 2016 12 31  2015 12 31 
    
    
Not 1. Medlemsavgifter    
Länets kommuner 13 351 926  12 896 012 
Landstinget i Uppsala län 24 796 770  23 950 000 
Summa 38 148 696  36 846 012 
    
Not 2. Projektmedel    
Kommuner (Kompetensstegen m fl ..) 1 090 000  1 072 460 
Landstinget i Uppsala län 620 000  903 000 
Kammarkollegiet (SUF)   2 310 154 
Kärnavfallsfonden (slutförvar) 485 000  1 350 000 
Sv kommuner o landsting (Barn i samh vård, 
Brukarinflytande, Bättre liv 2015, Unga till utbildn 
o arb) 861 485  2 176 190 
Sv ESF rådet (Mot en inkl arb marknad)   1 338 118 
Tillväxtverket (Kompetensforum, ÖMS, RIK, 
Unga till arb o utb) 2 482 110  1 811 665 
Folkhälsomyndigheten 2 020 000  2 300 000 
Högskolan i Borås   53 128 
Region Östergötland, Unga till utbildning och 
arbete 196 754   
Länsstyrelsen Västmanlands län   150 000 
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Post o telestyrelsen (Reg bredbandskoordinator) 857 000  620 000 
FoU (PYC 2015)   25 000 
Visit Roslagen, Augmented Export 70 000   
Håbo Marknad, Augmented Export 20 000   
Upplandsstiftelsen, Augmented Export 10 000   
Destination Uppsala, Augmented Export 50 000   
Summa 8 762 349  14 109 715 
    
    
Not 3. Övriga intäkter    
Kursavgifter 1 593 450  1 466 176 
Ersättn från Regionförbundet Kalmar 133 247  478 669 
Reglering av reservation avseende revisionen   433 565 
Region Gävleborg   109 997 
Landstinget och kommunerna Uppsala län 39 198  267 854 
Allmänna barnhuset 10 000   
Akademikerförbundet 4 000   
Destination Uppsala AB   90 000 
Forsa 7 500   
Diverse intäkter 177 312  202 236 
Summa 1 964 707  3 048 497 
    
    
Not 4. Övriga driftkostnader    
Annons,reklam, info -195 755  -606 843 
Verksamhetsstöd -13 395 536  -12 740 618 
Fr tjänster -2 395 589  -2 289 197 
Inhyrd personal -2 546 629  -2 827 280 
Konferenskostn vid egna kurser -2 008 178  -2 001 757 
Konsultarvoden -4 726 853  -3 083 510 
Kontorsmtrl, trycksaker -288 977  -287 694 
Leasing inventarier -24 388  -25 000 
Resekostnader -493 926  -606 432 
Telefoni -273 011  -232 922 
Projektkostnader -7 858 049  -5 483 506 
Övr driftkostnader -1 025 615  -754 874 
Summa -35 232 503  -30 939 634 
    
 2 573 067  6 865 936 
    
Not 5. Kostnader för personal    
Lönekostnader -13 877 335  -12 707 160 
Arvoden förtr valda -629 067  -445 791 
Arbetsgivaravgifter -4 175 445  -3 961 587 
Avsättning till pensionsstiftelsen  -1 174 294  -1 443 933 
Löneskatt på avsättning till pensionstiftelse, pens 
premier -755 636  -682 723 
Pensionsutbetalningar -789 222  -428 577 
Pensionskostnader (IPV) -821 485  -1 004 880 
Försäkringar till anställda 128 633  -16 250 
Kompetensutveckling -798  -91 461 
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Förändring semesterskuld, företagshälsovård , 
traktamenten, resersättning, löneskatt etc. -234 761  -195 691 
Summa -22 329 411  -20 978 053 
    
 0  1 279 884 
Not 6. Avskrivningar    
Investeringar i annans fastighet 0  0 
Inventarier -34 320  -34 320 
Summa -34 320  -34 320 
 
Not 7. Anläggningstillgångar    
Investeringar i annans fastighet avskrivs på tre år enl hyreskontrakt.   

2010 års nyanskaffningar avskrivs på fem år.    

    

IB anskaffningsvärde 163 044  163 044 
Årets nyanskaffningar 0  0 
Årets utrangeringar -163 044  0 
UB anskaffningsvärde 163 044  163 044 
IB ack avskrivningar -163 044  -153 955 
Årets avskrivningar 0  -9 089 
Årets utrangeringar 163 044  0 
Summa 0  0 

    

Inventarier avskrivs på fem år.    

Som anskaffningsvärde för övertagna inventarier används Kommunförbundets Uppsala läns 
anskaffningsvärden då detta bättre speglar kvarvarande ekonomisk livslängd. 
    

IB anskaffningsvärde  820 971  820 971 
Årets nyanskaffningar    

Årets utrangeringar -820 971   

UB anskaffningsvärde 0  820 971 
IB ack avskrivningar -786 652  -752 332 
Årets utrangeringar 820 971   

Årets avskrivningar -34 319  -34 320 
Summa 0  34 319 

    

Not 8.  Aktier    

 
Bokfört 

värde  
Bokfört 

värde 
Destination Uppsala AB (1060 st) 23 293  23 293 
ALMI (4900 st) 490 000  490 000 
Summa 513 293  513 293 

    

    

Not 9. Övriga kortfristiga fordringar     

Avräkning skatter och avgifter 883  1 378 
Skattefordringar F-skatt 880 044  880 044 
Momsfordran 1 914 203  1 081 981 
Vidarefaktureras 532 869  451 571 
Övrigt  73 751  0 
Summa 3 401 750  2 414 974 
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Not 10. Interimsfordringar     

Förutbetalda hyror 0  328 738 
Förutbetalda kostnader leverantörsfakturor 0  490 854 
Projektbalanseringar externa 1 051 118  396 391 
Upplupen ränta 0  158 438 
Summa 1 051 118  1 374 421 

    

    

Not 11.  Avsättningar för pensioner    

Pensionsåtagande inkl löneskatt för tidigare ordförande Regionförbundet. 308 256  500 399 
Regionförbundet Uppsala län´s samlade pensionsskuld exkl ordförande 
visstidspension    

uppgår per 161231 till 27 935 000 kr och är tryggad genom tillgångar i 
pensionsstiftelsen    

    

    

Not 12. Övr kortfristiga skulder    

Källskatt, personal 422 361  365 888 
Löneskatt 24,26%, dekl 1 131 422  1 212 477 
Övriga skulder    

Periodisering lev fakt, övr skuld  (del av 2990) 1 396 666  377 120 
Pensionsvalet (2016) t v 556 068  532 785 
Pensionsvalet (2016) v t 64 524  67 778 
Pensionsstiftelsen (avsättningar) t v 1 030 014  1 292 244 
Pensionsstiftelsen (avsättningar) v t 144 247  151 520 
Övriga kortfristiga skulder 0  5 851 
Summa 4 745 302  4 005 663 

    

    

Not 13. Interimsskulder    

Semesterlöneskuld (inkl soc avg) 1 158 900  1 373 620 
Upplupna soc avg 497 335  393 640 
Projektbalanseringar externa 4 556 380  9 648 438 
Övriga skulder kto 2990 625 929  73 337 
Summa 6 838 545  11 489 035 

    

    

Not 14. Balansering av projekt    

Balansering 1209 Slutförvarsprojektet   -142 406 
Balansering 1214 RIM (Implementering) 410 352  470 097 
Balansering 1218 Anhörigstöd 66 252  16 267 
Balansering 1226 Plattformsprojektet 455 571  76 951 
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Balansering 1246 Barn i samällsvård -379 772  407 337 
Balansering 1249 Ledningsstruktur äldre 38 235  47 617 
Balansering 1250 Föräldrastöd 57 881  -69 092 
Balansering 1251 PYC 2   30 053 
Balansering 1255 Funktionshinder plattform   27 225 
Balansering 1256 Analysmedel 465 334  1 512 202 
Balansering 1257 FoU-handledning IFO   67 736 
Balansering 1258 Barn i missbruksmiljö   31 556 
Balansering 1259 Medelkommunsprojekt 154 465  107 000 
Balansering 1260 eHälsa   235 850 
Balansering 1261 Brukarinflytande LSS 123 356  447 242 
Balansering 1262 RIM (utbildning)   25 141 
Balansering 1263 Öppna jämförelser   268 
Balansering 1264 Chatta med soc 291 775  0 
Balansering 1265 Omhänd berusade personer 2 282 481  -1 987 504 
Balansering 1267 Riktlinjer rehab 39 111  0 
Balansering 1268 Länsprogram demens -500  -199 759 
Balansering 1269 Skol-BIM -105 257  -68 660 
Balansering 1270 Uppföljning SIP 140 321  -140 321 
Balansering 1271 PYC 2015 513 534  -513 535 
Balansering 1272 Bättre liv 2015 197 981  -741 798 
Balansering 1273 Kompetensutveckl prg 207 932  -162 258 
Balansering 1283 Arenor för tillväxt   0 
Balansering 1285 Inkl arbetsmarknad   -1 035 296 
Balansering 1286 Främja kvinnors företagande   269 901 
Balansering 1287 Utv kompetensforum -349 235  91 189 
Balansering 1288 ÖMS förstudie ERUF   -520 328 
Balansering 1289 RIK-Reg innovationsarbete 425 001  -94 865 
Balansering 1290 ÖMS - Smart spec 276 334   

Balansering 1291 Unga till utbildning och arbete 323 998  74 976 
Balansering 1292 Reg bredbandskoordinator -222 180  -620 000 
Balansering 1293 Hälsosamtalsdatabas 300 000  -300 000 
Balansering 1295 Augmented export -108 593   

Summa 5 604 377  -2 657 215 
 -2 657 215  982 771 

 2 947 162  -1 674 444 

Not 15. Ansvarsförbindelse    

Avser pensionsåtagande för tidigare anställd 0  203 279 
direktör för Kommunförbundet/Regionförbundet.    
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Sammanställd resultaträkning, Regionförbundet inkl andel i Almi 

 År 2016  År 2015  

      

           

Bokslut     
      

           

Verksamhetens intäkter 59 830  55 675        

           

Verksamhetens kostnader -62 696  -55 375        

           

Avskrivningar -101  -100        

           

Verksamhetens nettokostnad -2 967  200        

           

Finansiella intäkter 65  206        

           

Finansiella kostnader 0  -1        

           

Resultat före extraordinära poster -2 902  405        

           

Extraordinära intäkter 0  0        

           

Extraordinära kostnader 0  0        

           

Årets resultat -2 902  405        

           

           

Resultaträkningen avser sammanlagd redovisning avseende          

Regionförbundet samt 49 % av ALMI Företagspartner i Uppsala AB.        

           

 

Sammanställd balansräkning, Regionförbundet inkl andel i Almi 
    

 År 2016  År 2015 
TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Investeringar i annans fastighet 0  0 
Inventarier 148  249 

    

Finansiella anläggningstillgångar 23  23 
    

Summa anläggningstillgångar 171  272 
    

Fordringar    
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Kortfristiga fordringar 12 291  12 844 
Kassa och bank 12 754  20 887 

    

Summa omsättningstillgångar 25 045  33 731 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 25 216  34 003 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

    

Eget kapital (bal) 10 464  10 059 
Årets resultat -2 902  405 
Summa eget kapital 7 561  10 464 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 308  500 
    

Kortfristiga skulder 17 347  23 040 
    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 25 216  34 004 
    

Ansvarsförbindelse    

Pensionsförpliktelse och löneskatt som ej upptagits  0  203 
bland skulder    

    

Ställda panter 0  0 
Bankgaranti    

    

    

Balansräkningen avser sammanlag redovisning avseende    

Regionförbundet samt 49 % av ALMI Företagspartner i Uppsala AB.   
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Bilaga: Beslut om projektstöd med 1:1-medel Allmänna tillväxtåtgärder 2016 

(Tillväxtverket) 

 Beslut   2016 

1:1 medel och budget för 2016 (konto 1681)   

Allmänt NYPS - avgift, Tillväxtverket  93 000 

En attraktiv region Myggbekämpning, NeDa RFUL 2015/19 920 000 

En attraktiv region verksamt.se/regionuppsala – resurs 101 346 

En attraktiv region KOMPIS-projektet, Havsplanering, Lst + kommuner   

En attraktiv region SBA - Stockholm Business Arena 130 000 

En attraktiv region Augmented Export (Förstärkt Export besöksnäringen) 700 000 

En attraktiv region Gitarrfestivalen 50 000 

En attraktiv region Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform 100 000 

En attraktiv region App 3D-visualisering Gamla Uppsala och Valsgärde, UU 40 000 

En attraktiv region Vallonbruk, Skrivet i Järn 30 000 

En attraktiv region Turismstrategi – Heby 75 000 

En attraktiv region Turismstrategi – Älvkarleby 8 151 

En innovativ region Almi Invest (ERUF) 920 000 

En innovativ region Almi Utökad rådgivning ISF 250 000 

En innovativ region Disting  30 000 

En innovativ region EuroIncNet (UIC Inkubatorer Europa) 171 425 

En innovativ region Innovation Akademiska 799 000 

En innovativ region Life Science Going Global (Connect styrelse för internationalisering) 100 000 

En innovativ region The Uppstart pitching competition  50 000 

En innovativ region Starta eget butik Gottsunda - Aktörer tillsammans   

En innovativ region Växtzon 1 (ERUF) UIC 1 815 000 

En innovativ region Affärsänglarna UNT mediahuset 50 000 

En innovativ region JCI - Business by mee   

En innovativ region Campus Ultuna - Green Innovation Park 400 000 

En innovativ region Biogas Öst  Xpose (Life+) 137 640 

En innovativ region Biogas Öst Utveckling 33 000 

En innovativ region Biogas Öst, Biogas tankinfrastruktur ÖMS 15 000 

En innovativ region Förstudie Elstolpar LST Uppsla 50 000 

En innovativ region Klimathjälpen Uppsala kommun 250 000 

En innovativ region Förstudie Transportsystem   

En innovativ region 

Region Örebro, Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan 
(ERUF) 355 370 

En innovativ region Region Örebro, Restvärmesamverkan ÖMS 50 000 

En innovativ region STUNS Energi, Energiportal  inom Energiområdet  (ERUF) 350 000 

En innovativ region STUNS Energi, Offentlig innovation inom Energiområdet  (ERUF)   

En innovativ region Samarbete ÖMS-projektledare (Per Holmström) 200 000 

En innovativ region BioGas ÖST, Fossilfria och effektiva transporter 44 422 

En innovativ region Gemensam ÖMS-satsning mot CO2-avsnittet, Laddinfrastruktur   

En innovativ region Connect FöretagsAcceleratorn 300 000 

En innovativ region BAM - Business attraction management   

En innovativ region RIK - regional ledarskap TVV, inkl benchmarkresa   

En innovativ region ÖMS3 (ERUF-smart specialisering)   

En innovativ region Östhammar kommun - turismstrategi 34 357 

En kompetent region Reglab medlemskap 102 000 

En kompetent region #jag med (medfin. av lön) 30 000 

En kompetent region Kompetensforum 50 000 

En kompetent region Smart industrier ÖMS 100 000 
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En växande region Räta linjen, fortsatt samverkan kring sträckan 25 000 

En växande region Swedavia AB, Connect Sweden - internationell flygtrafik 50 000 

En växande region Relationsdagen 2 mars 158 652 

 Summa - beslut projekt 9 168 363 

 Anslag 2016  9 380 000 

 Ej utnyttjat anslag 211 637 
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Bilaga: Uppföljning av RUS-mål 

 

En innovativ region  Nuläge 

Privata och offentliga investeringar i BRP ska uppgå till minst 7 % 

av BRP  
5,8% (2013) 

Länet ska placera sig i topp på nationella rankinglistor över innovat-

ionskraft 
1:a (2015) 

I länet ska det årligen startas minst 13 nya företag per 1000 invånare 11,5 (2015) 

Antalet exporterande företag i länet ska minst ligga på snittet i landet, 

motsvarande 1 200 företag år 2010 
898 (2014) 

 

En växande region  Nuläge 

Länet ska planera bostadsbyggandet utifrån en befolkningsökning på 

3 500 personer per år, med beredskap för ytterligare 1 000 invånare 

per år fram till 2020 

2010 bostä-

der (2015) 

 Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till 2020 26% (2014) 

År 2020 ska minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ha tillgång 

till bredbandsuppkoppling på 100 Mbit/s 

67%  hus-

håll 

52% arbets-

ställen 

(2015) 

 

En kompetent region  Nuläge* 

 Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 4 år ska 

överstiga 80 % 

73,8 % 

(2014) 

 Andelen 30-34 åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial ut-

bildning ska överstiga 55 % 
53,8 (2014) 
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 Andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 ska understiga 10 % 10,5 (2014) 

 Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 ska överstiga 80 % 77,3 (2014) 

 Antalet studerande inom yrkeshögskolan ska uppgå till minst 2 500 

år 2020 
820 (2014) 

 Kostnaderna för ersatt arbetsfrånvaro (försörjningsmått) ska minska 

till väl under 13 000 kr/inv 
16 090 (2014)   

 

En attraktiv region  Nuläge* 

 Omsättningen från turismnäringen ska fördubblas från 2010 till 2020 +13 % (2013) 

 Uppsalaregionen ska vara den bästa storstadsregionen att bo i 2:a (2015) 
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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Det finns 

inget tidigare negativt resultat att återställa i årets bokslut och förbundet gör ett 

negativt resultat för 2016 om -2 702 tkr. 

Vi anser att det finansiella målet är uppfyllt även om det egna kapitalet endast 

uppgår till 3 728 tkr, detta eftersom förbundets underskott har uppstått pga 

kostnaderna för förberedelser av avvecklingen. Syftet med ett eget kapital om 4 000 

kr har varit att täcka eventuella omställningskostnader vid en nedläggning vilket 

också Regionförbundet här har gjort.  

Utifrån återrapporteringen i årsredovisningen bedömer vi att resultatet i allt vä-

sentligt är förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.  

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 

kommuner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om 

årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av 

Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är Förbundsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 

årsredovisningens upprättande. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 

följande revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 

med balanskravets regler? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden 

av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 

god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-

perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 

som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 

bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 

andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med förbundets 

ledningsstab. Granskningen genomförs med kontrollmålsmetodik enligt det 

granskningsprogram för granskning av årsredovisning som PwC Kommunal Sektor 

använder. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning 

av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt 

överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning  

Den kortfattade analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms 

ge en rättvisande bild. Vidare redovisas uppföljning av mål med bäring på god 

ekonomisk hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga. En redovisning 

samt analys av enheternas utfall mot budget (driftredovisning) finns i 

förvaltningsberättelsen.   

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen finns en redovisning av viktiga händelser under året.   

2016 års viktigaste händelser har varit Regionförbundets förberedelser för dess 

avveckling och överlämnandet av dess ansvar och uppgifter till Regionen Uppsala.  

Beslut togs om likvidation av Regionförbundet på förbundsfullmäktiges möte den 

16 december 2016. 

Förväntad utveckling 

Av förvaltningsberättelsen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen 

inom olika områden inom ramen för verksamhetsplanen. Dock har det 

övergripande arbetet under andra halvan av 2016 fokuserats på förberedelser för 

avvecklingen av regionförbundet. 

Väsentliga personalförhållanden 

Under rubriken ”kansliet” redovisas antal anställda, fördelade på tillsvidare-

anställda och visstidsanställda samt könsfördelning. Sjukfrånvaron som redovisas 

på totalnivå är 3,99 %.  

Enligt KRL 4:1 a ska den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro specificeras 

på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Eftersom en 

sådan redovisning av sjukfrånvaron skulle kunna hänföras till en enskild individ då 

antalet anställda är begränsat anser vi inte att den är nödvändig. 

3.1.1.2. Investeringsredovisning  

Bedömning och iakttagelser  

Någon investeringsredovisning finns inte i förvaltningsberättelsen. Skälet är att 

omfattningen på de årliga investeringarna är mycket begränsad. 

Handling I, KSAU 2017-05-16 
6 av 10



 

 
 5 av 8 
PwC 

3.1.1.3. Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 

utfallet förhåller sig till förbundsfullmäktiges budget.  

Resultat per enhet redovisas i tabellen nedan: 

 

Resultat per enhet, tkr Budget 
       

Intäkter Kostnader  Resultat 

Regional utveckling  23 113 21 994              22 457                   -463 

– verksamhetsstöd 13 465 13 465           13 385 80 

– övrig verksamhet  9 648 8 529             9 072 -543 

FoU stöd 7 897 7 966             8 038 -72 

Ledning 990  990                  778 212 

Stab 6 843 6 497              8 571  -2 074 

Politik  1 681 1 681                1 986 -305 

Totalt 40 524 39 128            41 830 -2 702 

 

Uppföljning av intäkter och kostnader redovisas per enhet. Årets underskott uppgår 

totalt till  - 2 702 (7) tkr. Vid delårsbokslutet prognosticerades ett överskott om 400 

tkr och orsaken till det lägre utfallet är främst kostnader i samband med 

avvecklingen av regionförbundet. 

3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet visserligen inte är 

uppfyllt avseende 2016 men att då detta är det sista räkenskapsåret innan 

avvecklingen så har det inte i praktiken några konsekvenser. 

 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål om god 

ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om med hänsyn till att 

regionstyrelsen har en förväntan att en del av det egna kapitalet (via ett negativt 

resultat) kan behöva tas i anspråk. 

Vi bedömer att det finansiella målet uppnås för 2016 med hänsyn till ovanstående 

omständigheter. 

Vi bedömer, utifrån den återrapportering som finns i årsredovisningen, att målen 

för verksamheten uppnås varför resultatet också, i allt väsentligt, bedöms vara för-

enligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige. 
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3.1.3.1. Finansiella mål 

Förbundsfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål för god ekonomisk hushåll-

ning. Målet är att det egna kapitalet ska uppgå till 4 000 tkr. Det egna kapitalet ska 

vara en buffert för att möta eventuella omstruktureringskostnader eller andra mer 

oförutsedda kostnader av engångskaraktär utan att förbundet ska behöva begära 

extra bidrag från medlemmarna. 

En redovisning av måluppfyllelsen har gjorts i årsredovisningen. Det egna kapitalet 

uppgår till 3 728 (6 431) tkr vid bokslutet 2016. 

Då år 2016 är Regionförbundets sista har denna buffert tagits i anspråk i enlighet 

med avsikten att möta omstruktureringskostnaderna då regionförbundet avvecklas. 

Vi anser med hänsyn till detta att det finansiella målet ändå är uppfyllt. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 

Förbundsfullmäktige har fastställt verksamhetsplan och budget för 2016 som 

innehåller förbundets verksamhetsområden samt mål kopplade till dessa. I 

verksamhetsplanen finns 19 resultatmål. 

En kort sammanfattning av måluppfyllelsen redovisas i förvaltningsberättelsen på 

sidan 6 medan beslutade aktiviteter därefter följs upp. 

I årsredovisningen anges att den samlade måluppfyllelsen för året är god. De 

aktiviteter som beskrivits i 2016 års verksamhetsplan med koppling till 

resultatmålen har genomförts och följts upp och redovisats till förbundsstyrelsen. 

Av 19 resultatmål bedöms 16 som uppfyllda medan resterande tre uppges vara ej 

uppfyllda: Den digitala plattformen är inte driftsatt men upphandlingen är nu klar. 

Därutöver har målen gällande samverkan mellan kommunerna och landstinget och 

de långsiktiga förutsättningarna gällande SUF-KC inte uppfyllda 
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3.2. Rättvisande räkenskaper 
3.2.1. Resultaträkning  

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed (vissa poster enligt lagens uppställning är ej til-

lämpligt för kommunalförbund). Vi anser att noter finns i tillräcklig omfattning.  

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 

resultat.  

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: 

Resultaträkning 2015-12-31, tkr 
Utfall  
 2016 

Utfall  
 2015 

Utfall  
2014 

Verksamhetens intäkter 56 477 55 964 62 861 

Verksamhetens kostnader - 59 190 - 56  118 -61 861 

Avskrivningar -34 -34 -43 

Verksamhetens nettokostnader -2 748 -188 1 099 

Finansnetto 45 195 35 

Årets resultat -2 702 7 1 134 

 

Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år beror på 

avvecklingskostnaderna regionförbundet haft för att avveckla verksamheten. 

I samband med granskningen har en periodiseringskontroll gjorts. Inga 

felperiodiseringar har noterats. 

3.2.2. Balansräkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 

avsättning, skulder och eget kapital.  

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.  

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Bilagornas standard är 

god.  

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full-

ständigt redovisade och har värderats enligt principerna i KRL.  

3.2.3. Kassaflödesanalys  

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves-

teringar.  

Noter saknas men innehållet i kassaflödesanalysen kan lätt stämmas av mot resul-

tat- och balansräkning. 
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Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovis-

ningen. 

3.2.4. Sammanställd redovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av förbundets 

ekonomiska ställning och åtaganden. Förutom själva Regionförbundet består den 

sammanställda redovisningen av ALMI Företagspartner Uppsala AB där ägarande-

len uppgår till 49 %. Vid konsolideringen har förvärvsmetoden och proportionell 

konsolideringsmetod tillämpats. 

Vi bedömer att konsolideringen är korrekt gjord, men rekommendationen att en 

utveckling av noter bör ske kvarstår.  Kassaflödesanalys för den sammanställda 

redovisningen har likt tidigare år inte upprättats. 

I förvaltningsberättelsen finns även ALMI Företagspartner Uppsala AB beskrivet. 

Resultatet i den sammanställda redovisningen är – 2 902 (405)tkr. ALMI 

Företagspartner Uppsala AB redovisar ett negativt resultat om -409 (811) tkr.  

3.2.5. Tilläggsupplysningar 

Bedömning och iakttagelser 

En granskning har skett att årsredovisningen lämnar upplysning om följande: 

 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprin-

cip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter 

måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

 Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräk-

ning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar 

som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovis-

ningssed i övrigt. 

Vi bedömer att årsredovisningen i huvudsak lämnar information om tillämpade 

redovisningsprinciper och lämnar tilläggsupplysningar i tillräcklig omfattning. 

 

 

 

 

 
Uppsala den 18 april 2017 

 

Carl-Stefan von Engeström    Henrik Fagerlind               
Projektledare       Uppdraglsedare 
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Datum Dnr Sid 
2017-05-09 KS-2017-110          1 (4) 

Strategienheten 
Marie Nenzén 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken 
Ombyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Harg och Gråska. 
Ledningen konstrueras även för en spänningshöjning till 130 kV, men detta kommer 
först att ske då övriga delar av nätet har uppgraderats.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 

Östhammars kommun har fått förlängd samrådstid till 6 juni och lämnar 
följande synpunkter på samrådsunderlaget: 

Kommunen förordar alternativ 1 om det går att säkerställa att uttagningsmöjligheterna i 
befintlig vattentäkt inte påverkas. Om det inte går att säkerställa detta förordar kommu-
nen att ledningen uppgraderas i befintlig sträckning (alternativ 2) och att kabeln mark-
läggs i Asplund för att minska påverkan på bebyggelsen.  

Alternativ 1 
Kommunen vill uppmärksamma att det i alternativ 1 finns en vattentäkt och en brunn. 
Vid eventuell nedgrävning betonar kommunen vikten av att säkerställa att uttagnings-
möjligheterna inte påverkas. 

Kommunen bedömer att påverkan på naturvärden skulle kunna minskas om alternativ 1 
valdes; markläggning av kabel längs väg 76. 

Alternativ 2 (befintlig sträckning) 
Gällande förordade alternativ 2; befintlig ledningsdragning, blir påverkan på naturvär-
den och vatten starkt beroende av var inom utredningsområdet ledningen kommer gå. 
Detta blir särskilt viktigt i närheten av naturreservatet Grundsjön som beskrivs i sam-
rådsunderlaget. Grundsjöns största värden är våtmarksmiljöerna, rikkärr med bl.a. 
gulyxne. Kommunen skulle önska konsekvensbeskrivning för ett alternativ 2 men inklu-
sive markläggning förbi samhället Asplund längre bort från naturreservatet, för att möj-
ligtvis kunna hålla större avstånd till känsliga naturvärden (mindre påverkan på natur 
och vattenvärden) och samtidigt minska påverkan på bebyggelsen i Asplund genom 
markläggningen av kabeln.  
Om alternativ 2 skulle kvarstå som luftledning anser kommunen att markarbe-
ten behöver utföras på sådant sätt och under sådan tid på året att påverkan på naturvär-
den och vatten minimeras. Det handlar om utformning av körvägar, tidpunkt för mark-
arbeten, återställning av markytor och val av material i anläggningen. Vilka försiktig-
hetsåtgärder som ska vidtas samt hur de ska följas upp, bör beskrivas i MKB och kon-
cessionsansökan. 
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Övrigt 
Kommunen vill uppmärksamma om att det potentiellt finns förorenade områden i närhet 
av den föreslagna ledningsdragningen. Om dragning bestäms inom dessa fastigheter 
kommer provtagning att krävas för att kunna bekräfta eller avfärda misstankar om för-
orening. För att minska risken att påverka ett potentiellt förorenat område vill kommu-
nen understryka vikten av att, i ett tidigt skede, samråda om detta.  
 
Kommunen vill uppmärksamma att riksintresset Hargs bruk finns i området och betona 
vikten av att markarbetet utförs så de minimerar skador på natur- och kulturmiljöer.  
 
Östhammars kommun önskar få ta del av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) så fort 
den slutförts. 
 

 
 
Kommunens övergripande synpunkter gällande ledningsdragningar 

 

 
Kablifiering/markläggning bör göras i och i anslutning till tätort med god marginal för 
att säkra boendemiljö och landskapsbild. 

 

Betydelsen av att i alla etapper arbeta för minskad strålning/magnetfält kring bebyg-
gelse. 
 
Vikten av samordning med kommunen gällande övrig infrastruktur som bredband, VA 
etc.  
 
Under projekttiden ska påverkan på framkomlighet och ev. störningar i boende-miljöer 
minimeras. Information om arbetet ska ges löpande till boende genom tydlig skyltning 
samt genom uppdateringar på hemsida. 

 
Vid ärenden gällande ledningsdragningar; vid detaljprojekteringen av markläggning av 
kabel samt annan dragning genom samhällen förordas en tidig kontakt med kommunen 
kring VA, bredband och andra markfrågor, för att minimera ev. risker för denna infra-
struktur. 
 

 
 
 
 
 
BAKGRUND 
 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ska ansöka om tillstånd (s.k. nätkoncession för 
linje) för ombyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Harg och Gråska.  Den aktu-
ella kraftledningen är ca 14 km lång. Ledningen är i stort behov av upprustning pga. 
bland annat stålstolparnas dåliga skick samt för att kunna möta upp till dagens effektbe-
hov och en god driftsäkerhet. Den nya ledningen konstrueras även för en spänningshöj-
ning till 130 kV men detta kommer först att ske då övriga delar av nätet har uppgrade-
rats. I samband med ansökan anmäls även om rasering av den befintliga ledningen. 
Vattenfall genomför nu samråd för berörd delsträcka enligt 6 kap 4§ Miljöbalken. Detta 
samråd sker med berörda myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare och all-
mänheten. Utgångspunkten är att är att ersätta den befintliga 70 kV-ledningen med en 
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ny 130 kV-ledning och uppföra den i nära anslutning till den befintliga ledningen i 
samma ledningsgata.  
 
Området för denna utredning sträcker sig från norr om samhället Harg till söder om 
samhället Gråska. Området är ca 4 km brett och jämnt fördelat på vardera sida om be-
fintlig ledning, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa stråk och utformning 
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Huvudalternativet (markerat i rött i kartan) är att ersätta den befintliga 70 kV-ledningen 
med en ny 130 kV-ledning och uppföra den i nära anslutning till den befintliga ledning-
en i samma ledningsgata. 
Ledningsgatan kommer att behöva breddas något för att ge plats för den nya ledningen 
samt för att det på vissa platser är lämpligt att öka avståndet till befintliga byggnader. 
Viss anpassning kommer även att erfordras av byggnadstekniska skäl, jfr avsnitt 5. Den 
nya ledningen måste uppföras innan den befintliga kan raseras. 
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2017-05-09 1 (3) 

Strategienheten 
Marie Nenzén 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag på ställningstagande om avgränsning av kustområdet till för-
djupningsarbete. 

FÖRSLAG 

Förslag på avgränsning kustområdet 

Då kustområdet är ett stort geografiskt område är avgränsning och planering i 
fördjupningsarbetet en viktig del i processen. Ett förslag är att kustområdet i 
fördjupningsarbetet omfattar i huvudsak mark och vatten öster om väg 76 och 
ingår i riksintresset Kust- och skärgårdsområde Arkösund till Forsmark.  
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Kustområdet (ÖP 2016) 
 
Kusten i Östhammars kommun består av ett stort geografiskt område med olika 
förutsättningar.   
Kustens landsbygd omfattar i princip området som ligger öster om väg 76, med 
bland annat Gräsö, Norrön, Söderön och Raggarön. Här finns en i stora delar 
välbevarad skärgårdsmiljö. I stort sett all odlingsbar mark har tidigare nyttjats, 
vilket satt sin prägel på landskapet. Det finns flera bevarade sjöbodsplatser och 
även fiskehamnar som fortfarande används aktivt.  
Hela området igår i riksintresset Kust- och skärgårdsområde Arkösund till Fors-
mark. Riksintresset ska inte motverka utvecklingen av det lokala näringslivet, 
men särskilda regler gäller för fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelse får bara 
komma till stånd som komplettering till befintlig bebyggelse. Flertalet av kom-
munens fritidshus, c:a 4 800, ligger inom detta område.  
Gräsö och omgivande skärgårdsområde är med hänsyn till de speciella naturvär-
dena även av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken, vilket innebär att området ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturvärdena. Detta område finns 
dessutom med som nytt riksintresseområde för frilufslivet.  
 
Utvecklingsstrategier kustområdet (ÖP2016) 
En stor del av kommunens attraktivitet ligger i närheten till kusten och skärgår-
den. Kustens c:a 400 mil strandlinje och skärgårdens hundratals öar är en viktig 
resurs för fastboende, deltidsboende och besökare. Den höga tillgängligheten har 
ett stort värde. Här finns dessutom stora natur- och kulturmiljövärden. För att 
upprätthålla dessa värden krävs därför noggranna avvägningar när mark och vat-
ten i kustområdet ska tas i anspråk för olika ändamål.  
Men även kustens landsbygd behöver hållas levande. Människorna som bor och 
verkar här bidrar till att upprätthålla områdets höga natur- och kulturvärden. 
Verksamheter i kust- och skärgårdsområdet bidrar också till att göra det tillgäng-
ligt för besökare och frilufsutövare.  
Ett viktigt mål fram till 2025 är att skapa möjlighet för ytterligare minst 200 per-
soner att bosätta sig permanent på landsbygden i kustområdet. Det finns därför 
ett behov av att utveckla ett mer varierat utbud av bostäder. Utvecklingen ska i 
första hand ske i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper och där det finns 
tillräckliga vattentillgångar.  
 
Strategier i sammanfattning (ÖP 2016) 

- Ny bebyggelse avsedd för helårsboende ska i första hand utvecklas i an-
slutning till befintliga bebyggelsegrupper och där dricksvattentillgången 
är tillräcklig. 

- Bebyggelseutvecklingen ska ske med särskild hänsyn till de areella nä-
ringarna, landskapskaraktären, natur- och kulturmiljövärden och fri-
lufsvärden. Gröna samband ska värnas. 
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- Fritidsbebyggelse kan endast tillåtas som kompletteringar i befintliga be-

byggelsegrupper.  
- Anläggningar för det rörliga frilufslivet, till exempel vandrarhem, stug-

byar, camping och motsvarande, får byggas inom områden som är speci-
ellt lämpade för turism och frilufsliv, om det finns särskilda skäl.  

 
I nästa steg är förslaget att dela upp fördjupningen i etapper utefter vil-
ket/vilka som är de mest prioriterade områdena inom kustområdet. Genom att 
dela upp arbetet påskyndas processen i de områden där det finns störst behov av 
tydligare riktlinjer.  
 
 
 
 
 

Handling K, KSAU 2017-05-16 
3 av 3



Havsbaserad vindkraft 
En analys av samhällsekonomi och marknadspotential 

ER 2017:3 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
1 av 172



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böcker och rapporter utgivna av Statens  

energimyndighet kan beställas via 

www.energimyndigheten.se 

Orderfax: 08-505 933 99 

e-post: energimyndigheten@arkitektkopia.se 

©  Statens energimyndighet 

ER 2017:3 

ISSN 1403-1892 

  

Handling L, KSAU 2017-05-16 
2 av 172



Förord 
Energimyndigheten har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag av regeringen att 

utreda den potentiella marknaden för havsbaserad vindkraft i Sverige och 

internationellt samt att göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning 

på havsbaserad vindkraft. Energikommissionens slutbetänkande (SOU 2017:2) 

har haft som utgångspunkt att elsystemet ska baseras på 100 procent förnybar el 

vilket också varit en utgångspunkt för denna rapport.  

Havsbaserad vindkraft får stöd via elcertifikatsystemet men kostnaden är för hög 

för att konkurrera med andra förnybara kraftslag och kommer därför att spela en 

underordnad roll i det svenska energisystemet under 2020-talet. Därför är 

uppdraget om att utreda ifall det är motiverat med ett särskilt stöd till havsbaserad 

vindkraft av stor vikt. Inte minst för att ett 100 procent förnybart elsystem på sikt 

kommer att kräva en stor utbyggnad av elproduktionsanläggningar.  

 

 

Erik Brandsma 

Generaldirektör 

  

Handling L, KSAU 2017-05-16 
3 av 172



Handling L, KSAU 2017-05-16 
4 av 172



Sammanfattning och slutsatser 
Energimyndigheten bedömer att havsbaserad vindkraft på lång sikt kan spela en 

viktig roll i det svenska elsystemet men att ett särskilt stöd till havsbaserad 

vindkraft, utöver elcertifikatsystemet, inte är motiverat före år 2030. Det huvud-

sakliga skälet är att den samhällsekonomiska nyttan med havsbaserad vindkraft 

inte är större än från den utbyggnad av förnybar el som sker genom ett teknik-

neutralt stöd, vars kostnad är betydligt lägre. Det finns dock ett antal faktorer 

såsom utfallet av nuvarande förnybartdirektiv, utvecklingen av 

elcertifikatsystemet, beslut inom ramen för förslag till kommande 

förnybartdirektiv inom Energiunionen och en förtida nedläggning av 

elproduktionsanläggningar som kan göra att situationen och behovet av ny kraft 

förändras betydligt. Acceptansen för en fortsatt utbyggnad av landbaserad 

vindkraft har också en avgörande betydelse. För att bevaka utvecklingen som i 

dagsläget innehåller flera osäkerhetsfaktorer kan någon form av regelbundna 

kontrollstationer införas.  

Efter år 2030 och fram till år 2045 behöver i princip alla 

kraftproduktionsanläggningar som idag är i drift att ersättas med nya, med 

undantag för vattenkraften som dock behöver genomföra reinvesteringar. 

Elsystemet kommer också gradvis få en snabbare generationsväxling då nya 

förnybara elproduktionsanläggningar generellt har en kortare livslängd än 

kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar. I det perspektivet är det viktigt med en 

stor potential av olika förnybara produktionsslag, även havsbaserad vindkraft.   

För upprätthålla en realiserbar potential och möjliggöra en utbyggnad i ett senare 

skede bör man därför säkerställa att det finns platser med goda vindförhållanden 

där det går att bygga havsbaserad vindkraft kostnadseffektivt. Tillstånden som 

finns idag kommer sannolikt ha löpt ut och det finns många konkurrerande 

intressen i de områden som är mest lämpliga för havsbaserad vindkraft idag. En 

utbyggnad i senare skede bör också om möjligt koordineras med andra länder runt 

Östersjön med avseende på utbyggnadstakt, stöd och nätförbindelser.   

Ett 100 procent förnybart elsystem kan uppnås på flera sätt och det är inte själv-

klart vilken energimix som har högst samhällsekonomisk nytta då energiresurser 

och tekniker har olika för- och nackdelar. Ett riktat stöd till havsbaserad vindkraft 

bör därför också jämföras med riktade stöd till andra teknologier. I detta uppdrag 

har jämförelsen främst gjorts mot ett teknikneutralt stöd såsom elcertifikatsystem. 

Inom ramen för den nya ambitionen om 18 TWh för elcertifikatsystemet är det 

osannolikt att havsbaserad vindkraft kommer att byggas ut på grund av dess högre 

produktionskostnad. Energimyndighetens bedömning är dock att produktions-

kostnaden för havsbaserad vindkraft kommer att sjunka i framtiden och närma sig 

landbaserad vindkraft. I och med att intäkterna från elmarknaden skiljer sig åt 

mellan elproduktionsanläggningar kan havsbaserad vindkraft därför ha en 

möjlighet att byggas ut inom ett eventuellt fortsatt teknikneutralt stödsystem efter 

år 2030, oavsett om det är inom elcertifikatsystemet eller något annat.   
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Stor potential för havsbaserad vindkraft i Sverige och Östersjön… 

Havsbaserad vindkraft har en stor teknisk potential i Sverige, och i ett europeiskt 

perspektiv innebär de förhållanden som råder i Östersjön generellt sett lägre 

produktionskostnader än för motsvarande anläggningar i Nordsjön. Hur stor del av 

den tekniska potentialen som är realiserbar under de närmaste 15 åren är svårare att 

säga men är troligen dubbelt så stor som de idag planerade projekten som 

motsvarar cirka 25 TWh, varav cirka 11 TWh har tillstånd.  

… men landbaserad vindkraft är i dagsläget mer konkurrenskraftigt 

Det finns vindkraftsprojekt på land motsvarande en produktion på 20 TWh som 

idag har tillstånd. Därutöver finns det 70 TWh planerade projekt varav merparten 

bedöms ha en lägre kostnad än havsbaserad vindkraft. Hur många projekt som kan 

realiseras är oklart men Energimyndigheten bedömer att acceptansfrågan inte 

kommer utgöra ett hinder för den nya ambitionshöjningen inom elcertifikat-

systemet på upp till 18 TWh ny förnybar el till år 2030.  

Sjunkande produktionskostnad… 

Produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft som fram till i början av 2016 

varit över 100 EUR per MWh har på senare tid sjunkit kraftigt och förväntas 

fortsätta sjunka. Beroende på ränteläge, avkastningskrav, råvarupriser, 

teknikutveckling m.m. så bedöms produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft 

i Östersjön ligga mellan 59 och 86 EUR per MWh år 2020 för att sedan sjunka till 

mellan 49 och 76 EUR per MWh till år 2035. På grund av bland annat mycket 

låga räntor just nu kan projekt som har gynnsamma fysiska förutsättningar för 

vindkraftsproduktion redan idag byggas i den nedre delen av intervallet vilket 

bland annat visat sig i anbudsprocesser i Danmark och Nederländerna under 

hösten 2016. Om dagens läge med låga räntor och råvarupriser även råder år 2030 

kan ännu lägre kostnader förväntas. 

Kostnadssänkningen är inte bunden till utbyggnaden i ett specifikt land och 

kostnaden för havsbaserad vindkraft i Östersjön kommer att sjunka även om 

utbyggnaden inte sker inom Sveriges gränser.  

… men stödkostnaden förväntas fortsatt vara hög de närmsta åren 

Stödkostnaden för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft från mitten av 2020-

talet bedöms vara cirka 5–6 miljarder per TWh, vilket är cirka fyra gånger mer än 

vad elcertifikatsystemet förväntas kosta per TWh. Kostnaden för havsbaserad 

vindkraft förväntas visserligen sjunka kraftigt men en större utbyggnad ger ett 

lägre elpris samtidigt som den viktade intäkten för vindkraft sjunker kraftigt på 

grund av produktionsprofilens påverkan på timpriset. En utbyggnad av 

havsbaserad vindkraft vid sidan av elcertifikatsystemet innebär också en fördubb-

ling av kostnaden för elcertifikatsystemet eftersom elpriset sjunker och det 

minskar också sannolikheten för att landbaserad vindkraft kan byggas utan stöd.  

Liten nytta med mer elproduktion fram till år 2030… 

Energimyndigheten bedömer att nyttan med mer elproduktion fram till år 2030 

utöver den nya ambitionen i elcertifikatsystemet är begränsad och exporten av el 
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bedöms vara runt 40 TWh i slutet av perioden. Detta är under förutsättningen att 

inte en stor mängd elproduktion faller bort eller att elanvändningen ökar kraftigt.  

En ökad elproduktion utöver elcertifikatsystemets nya ambition ger inte mer 

intäkter för producenter och ger inte någon lägre kostnad för elkunden.  

… men viktigt att möjliggöra en senare utbyggnad av havsbaserad vindkraft 

Eftersom mängden förnybar el som behöver produceras för att uppnå ett 100 pro-

cent förnybart elsystem är stor, särskilt under perioden då mycket kärnkraft fasas 

ut, behövs också en stor potential av olika kraftslag. Utbyggnadstiden sträcker sig 

också över långa tidsperioder, och långt fram i tiden, då exempelvis det sista 

kärnkraftverket förväntas producera i nära 30 år till. Med mycket förnybar el 

kommer elsystemet också få en högre omsättningstakt och Energimyndigheten 

bedömer att cirka 2,5–6 TWh ny kraft behöver tillkomma årligen under 2030- och 

2040-talet.    

Även om det är möjligt att nå 100 procent förnybar el utan havsbaserad vindkraft 

så är det en av få produktionskällor med potential att generera mycket el under 

stora delar av året om utbyggnaden av landbaserad vindkraft och biokraft 

begränsas.   

En mix av produktionskällor är bra för elsystemet 

Ett elsystem med mycket variabel kraft kräver anpassning av elsystemets alla delar. 

Detta bör göras med mer generell styrning och genom elmarknadens prissignaler till 

allt från användare och producenter till nät och lager. Havsbaserad vindkraft kan 

visserligen minska variabiliteten i elsystemet något jämfört med att bygga samma 

mängd landbaserad då vindförhållanden är annorlunda till havs och den geografiska 

spridningen blir större. Detta är dock inget motiv för att särskilt stödja havsbaserad 

vindkraft eftersom flera andra utmaningar, såsom tillgänglig effekt vid hög last, inte 

avhjälps.  

I dagsläget finns också många tillstånd till havsbaserad vindkraft i södra Sverige, 

det vill säga inom samma väderområde som merparten av de parker som har 

byggts i norra Europa, vilket bland annat sänker intjäningsförmågan för dessa 

projekt och riskerar att skapa flaskhalsar i överföringsförbindelserna.  

Nyttan för näringslivsutvecklingen i Sverige avgörs av marknaden… 

Den aktör som investerar i ett havsbaserat vindkraftsprojekt kommer själv välja 

vilka entreprenörer som ska projektera, bygga och sköta drift av anläggningen. 

Det innebär en stor osäkerhet för vad ett eventuellt stöd kan innebära för svensk 

näringslivsutveckling. Känt är dock att de stora kostnadsposterna såsom 

fundament, elanslutning och komponenter köps in på en internationell marknad 

där svenska företag inte generellt kan anses ha en större möjlighet att anlitas 

jämfört med om projekt utvecklas någon annanstans i världen, förutom att en 

hemmamarknad för havsbaserad vindkraft i vissa fall kan ge fördelar. Sverige har 

ingen produktion av vindturbiner och bedöms inte heller få det framöver.  
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… men kan troligen förstärkas med särskilda insatser lokalt och regionalt 

Genom att arbeta aktivt med nätverk, träffar och utbildningsinsatser för lokala och 

regionala aktörer, i kombination med demonstration, forskningsstöd och fram-

tagande av planeringsunderlag, kan utbyggnaden få en mer positiv effekt på 

näringslivsutveckling i Sverige.  

Antalet arbetstillfällen sker till en hög kostnad 

Energimyndighetens analys visar att antal arbetstillfällen som uppstår lokalt, 

nationellt och internationellt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft är osäkert. 

Av de totala arbetstillfällena bedöms cirka 10–30 procent skapas i Sverige vilket 

vid en utbyggnad på 15 TWh innebär ungefär 1 600–12 000 årsarbeten beroende 

på kostnadsutveckling och storleken på turbiner. Detta motsvarar ungefär 65–500 

helårstjänster under 25 år. Mycket av arbetet är inom drift och underhåll. 

Skillnaden på antal arbetstillfällen mellan land- och havsbaserad bedöms som 

liten.   

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det heller inte fråga om helt nya 

årsarbeten utan snarare omställning av arbetskraften från andra områden. 

Omställning av arbetskraft har ingen stor samhällsnytta förutom att kunna minska 

arbetslösheten lokalt.  

Innanhavsteknik handlar om specifika förutsättningar snarare än en specifik 
teknik… 

Ett vindkraftsprojekt har en rad unika förutsättningar såsom vindhastighet, 

avstånd till elnät, havsdjup, bottenförhållanden, nedisning, salthalt och våghöjd 

som påverkar hur vindkraftsparken utformas och vilken teknik som används. 

Vissa områden i Östersjön har förutsättningar som motiverar en utveckling eller 

anpassning av befintliga tekniker. Generellt är produktionskostnaden för Östersjö-

projekt lägre än för Nordsjöprojekt på grund av dessa förutsättningar. Däremot är 

de projektspecifika snarare än specifika för innanhav eftersom förutsättningarna 

varierar både inom Östersjön och mellan olika innanhav. Många av anpass-

ningarna är också snarare en fråga om mindre modifieringar av existerande 

produkter än utveckling av helt nya tekniker. 

… och medför därför ingen ny marknad. 

Det finns stora möjligheter för utveckling och anpassning av tekniker utifrån 

platsspecifika förutsättningar. Det är dock enligt Energimyndighetens bedömning 

inte troligt att det utvecklas en ny teknik för innanhavsteknik med en marknads-

potential för svenskt näringsliv.  

Det är möjligt att en särskild turbin utvecklas som är anpassad för områden med 

mildare vindklimat än ute på öppna hav, vilket betyder större rotordiameter i 

förhållande till den installerade effekten. En sådan turbin skulle enligt bedöm-

ningen ge bättre produktion och därmed möjlighet till något lägre produktions-

kostnader. Huruvida en potentiell marknad för en sådan turbin finns, beror på de 

platsspecifika egenskaper hos de projekt som realiseras runt om i världen, samt 

vilka incitament som finns för att motivera en sådan utveckling. För att denna 

marknad ska uppstå behövs troligen en utbyggnad i Östersjön på minst 45 TWh 
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förutsatt att det är konkurrens mellan vindturbinstillverkare. Det är en betydligt 

högre utbyggnad än vad som antas i rapporten och skulle i så fall kräva utbyggnad 

i andra länder runt Östersjön. 

Flytande vindkraft har en hög potential men i djupa vatten 

Flytande vindkraftteknik i Östersjön bedöms ha en betydligt högre kostnad under 

flera årtionden framöver än vindkraft med fasta fundament, trots att den flytande 

tekniken bedöms ha den största kostnadsreduktionspotentialen. Potentialen för 

flytande vindkraftverk finns främst på djup från 50 meter och mer, vilket bland 

annat gäller områden utanför exempelvis Skottland, Frankrike och Japan.  

Lägre produktionskostnad i Östersjön kan vara en fördel för såväl Sverige som EU  

Den sjunkande produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft ökar sanno-

likheten för att den på sikt kommer att kunna konkurrera med den landbaserade 

vindkraften. Det gäller särskilt om det blir svårare att bygga på land eller om 

intäkterna från elmarknaderna blir högre för den havsbaserade vindkraften på 

grund av en skillnad i vindprofilen. I ett EU-perspektiv kan det vid införande av 

mer regionala stödsystem också finnas konkurrensfördelar då havbaserad 

vindkraft i Östersjön har lägre produktionskostnad än i Nordsjön.  

Det bör dock tilläggas att om ett nationsövergripande stöd är utformat för att 

premiera projekt med lägst stödkostnad kan de låga elpriserna i Sverige vara till 

nackdel. Detta eftersom ett lågt elpris kräver högre stöd för att ersättningsnivån 

ska bli tillräcklig.  

Sverige kan bidra till EU:s förnybartmål, men det är än så länge oklart hur 

EU:s nya förnybartmål innebär minst 27 procent förnybar andel av energianvänd-

ningen till år 2030. Ett kostnadseffektivt sätt för Sverige att kunna bygga havs-

baserad vindkraft vore att använda andra länders stödsystem och att därmed också 

hjälpa till att uppnå EU:s mål. I det nuvarande förnybartdirektivet finns sam-

arbetsmekanismer för denna typ av lösning. Det nya förnybartdirektivet som 

kommer att gälla efter år 2020, som ingår i Energiunionen, är inte beslutat ännu 

men det utkast som finns innehåller förslag på krav att kunna använda delar av 

andra länders stödsystem.  

Eftersom den svenska elproduktionen redan kommer att vara hög år 2030 bör 

dock detta analyseras närmare. Det nya förnybartdirektivet är inte beslutat ännu 

och innehållet är inte färdigberett. Därför har ingen sådan analys gjorts.  

EU:s klimatmål som berör elproduktion hanteras inom handeln med 
utsläppsrätter 

Klimatmålet ska uppnås dels genom EU-ETS (handel med utsläppsrätter) och dels 

genom åtgärder i den icke handlande sektorn. Eftersom elproduktion innefattas i 

den handlande sektorn innebär åtgärder där ingen sänkning av de totala utsläppen 

eftersom det är ett gemensamt utsläppstak inom EU. Det bör också påpekas att 

den svenska elproduktionen har mycket låga klimatutsläpp. Den stödkostnad på 

många miljarder som skulle krävas till havsbaserad vindkraft kan göra en 

betydligt större klimatnytta i andra sektorer, till exempel inom transportsektorn.  
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Maritim strategi 

Visionen för arbetet med regeringens maritima strategi är (maritima) näringar som 

kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. 

En satsning på havsbaserad vindkraft skulle stimulera den här delen av näringslivet 

men innebära vissa miljöeffekter för havsmiljön, även om vindkraft är ett produk-

tionsslag med relativt liten miljöpåverkan och goda förutsättningar för 

samexistens med andra näringar. 
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Ordlista och begrepp 
Energiunionen Energiunionen syftar till att säkerställa överkomlig, trygg 

och hållbar energi för EU och dess medborgare. De 

särskilda åtgärderna omfattar fem nyckelområden: 

energitrygghet, energieffektivitet, minskade 

koldioxidutsläpp, energimarknaden samt forskning, 

innovation och konkurrenskraft . Majoriteten av 

lagförslagen under Energiunionen planerar att beslutas 

av ministerrådet och Europaparlamentet år 2018. 

EU-ETS Handel med utsläppsrätter i EU bygger på att ett tak sätts 

för de totala utsläppen av koldioxid. Systemet omfattar 

ett antal sektorer där bland annat elproduktion ingår. 

Fullasttimmar Årsproduktionen delat på installerad effekt. Motsvarar 

det antal timmar verket skulle behöva vara i drift på full 

effekt för att producera årsproduktionen. 

Förnybartdirektivet Ett direktiv som bland annat innehåller mål för EU och 

dess medlemsstater om andelen förnybar energi fram till 

år 2020. Ett nytt mål har föreslagits för år 2030 men 

detaljer och regelverk kommer att beslutas inom 

Energiunionen.   

Handlande sektor De sektorer som ingår i handeln med utsläppsrätter (EU-

ETS).  

Innanhav En avgränsad del av ett världshav som tränger djupt in i 

kontinenterna och mer eller mindre brett omsluts av 

dessa. I begreppet ingår även randhav som endast 

ofullständigt kan skiljas från oceanerna genom öar och 

halvöar. 

Kapacitetsfaktor Ett mått på hur stor andel den verkliga produktionen från 

vindkraftverket är av den maximala produktionen (vid 

produktion 24 timmar om dagen och 365 dagar per år) 

under en viss period, vanligen ett år.  

Kontrollstation för 

elcertifikat 

Återkommande gemensamma utredningar med Norge 

om ändringar i regelverk och justeringar av kvotkurvan i 

elcertifikatsystemet för att uppnå det gemensamma 

målet. I rapporten hänvisas till den senaste 

kontrollstationen (2017) som resulterade i två rapporter 

från Energimyndigheten år 2016 (ER 2016:09 och ER 

2016:19).  
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Produktionskostnad 

(LCOE) 

Uttrycker kostnaden per kilowattimme och beräknas 

genom att slå ut den totala årliga kostnaden för 

elproduktionen (investeringskostnaden omräknad till 

årlig kostnad med hjälp av kalkylränta och ekonomisk 

livslängd och de årliga drift- och underhållskostnaderna 

för vindkraftsproduktionen) på den årliga 

elproduktionen. Även kallad långsiktig marginalkostnad.  

Profilkostnad Ett kraftverks minskade (eller ökade) kostnad jämfört 

med det årliga medelpriset på el på grund av dess 

specifika produktionsprofil. Vindkraft har i dagsläget en 

produktionsprofil som innebär att intäkterna är lägre än 

medelpriset på el medan kraftvärmen har en högre.   

Stödbehov Skillnaden mellan en anläggnings produktionskostnad 

och intäkterna från elmarknaden.  

Stödkostnad Kostnaden för ett visst stödsystem som i rapporten 

beräknas som en summa av stödbehovet över hela den 

tid som stödet betalas ut. Detta kan utryckas som en 

totalkostnad, en kostnad per TWh eller elkundens 

kostnad i öre per kWh.   

Teknikneutralt stöd I denna rapport syftar detta på att inte särskilja tekniker 

vid utformning av ett stödsystem förutom att det ska vara 

förnybart. Elcertifikatsystemet är ett sådant exempel som 

dessutom ger samma stöd till alla kraftslag. Ett annat 

alternativ kan vara ett anbudsförfarande där en viss 

volym bjuds in och lägst ersättningsnivå vinner. Stödet 

kommer då variera mellan projekt snarare än teknologi.    

Variabel kraft Elproduktion från anläggningar vars produktion inte 

planeras utan styrs av rådande väderförhållanden, till 

exempel vindkraft och solkraft.  

WACC En modell för att beräkna ett företags kalkylränta, som är 

den räntesats som uttrycker avkastningskrav på 

investerat kapital. 

Östersjön I denna rapport syftar Östersjön på hela Östersjöområdet 

vilket är ett större geografiskt område än det egentliga 

Östersjön. Utöver det egentliga Östersjön inkluderas 

Bottniska viken, Bottenhavet, Finska viken, Rigabukten, 

Bälthavet, Öresund och Kattegatt.  
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrevet 2016 ”analysera hur stor 

potentialen är för teknikutveckling och reduktion av produktionskostnader för 

havsbaserad vindkraft inom en 15-årsperiod. Såväl teknik anpassad för innanhavs-

teknik som teknik för flytande vindkraft ska analyseras. Myndigheten ska även 

analysera hur stor den potentiella marknaden är för innanhavsbaserad respektive 

flytande vindkraft i Sverige och internationellt inom en period på 15–25 år.  

Myndigheten ska avslutningsvis göra en samhällsekonomisk analys av en svensk 

satsning på havsbaserad vindkraft. I analysen ska även energi- och klimatpolitiska 

och övriga miljömässiga och näringspolitiska aspekter redovisas.  

När det gäller energi- och klimatpolitiska aspekter ska ett europeiskt perspektiv 

anläggas, både i fråga om möjligheter för Sverige att bidra till EU:s långsiktiga 

klimat- och energimål nås och i fråga om möjligheter för Sverige att dra nytta av 

insatser för kostnadsreduktion som görs av andra europeiska länder.  

Myndigheten ska belysa hur den havsbaserade vindkraften kan bidra i energi-

systemet i sin helhet med de egenskaper och förutsättningar den har.  

När det gäller näringspolitiska aspekter ska effekter på bland annat innovation, 

näringslivsutveckling, arbetstillfällen, regional tillväxt och exportmöjligheter 

inkluderas.  

Myndigheten ska därutöver redovisa hur en eventuell utveckling kan bidra till 

regeringens maritima strategi.”  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) 

senast den 28 februari 2017. 

1.2 Metod 
Rapporten är i huvudsak en samhällsekonomisk analys av havsbaserad vindkraft, 

samt en marknadsbeskrivning. I analysen har en jämförelse gjorts med en utbygg-

nad inom elcertifikatsystemet (som framför allt bedöms vara landbaserad vind-

kraft). Utbyggnaden antas ske före år 2030 och vara i storleksordningen 15 TWh, 

utöver den nya tänkta ambitionen inom elcertifikatsystemet på 18 TWh1. 15 TWh 

antas med utgångspunkt från Energimyndighetens förra rapport om havsbaserad 

vindkraft där ett storskaligt och ambitiöst stöd förutsattes för att uppnå en rimlig 

kostnad. En konsekvens- och behovsanalys av havsbaserad vindkraft före och 

efter år 2030 har också gjorts.  

                                                 
1 Kontrollstation inom elcertifikatsystemet 2017, ER 2016:19 
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Utöver detta har rapporten utgått från samma mål som Energikommissions 

slutbetänkande (SOU 2017:12) om ett 100 procent förnybart elsystem 2040.  

Uppdraget som givits Energimyndigheten har en rad specifika frågor som behand-

lats utförligare och i särskilda kapitel. Detta gäller teknik, kostnad, marknads-

potential, näringslivsutveckling, roll i elsystemet och kopplingar till mål. Därefter 

avslutas rapporten med en bredare samhällsekonomisk analys med en samman-

vägd bedömning av resultatet från tidigare kapitel, egna analyser som inte 

behandlats i tidigare kapitel samt en litteraturstudie. 

I kapitel 2–4 och 8–9 har kunskap inhämtats med hjälp av en konsult som sedan 

kompletterats med egna analyser och bedömningar. I kapitel 6–7 har kunskaps-

inhämtning och analyser huvudsakligen gjorts av Energimyndigheten.  

I Vindkraft på land, till havs och innanhav – en jämförelse (kap 2) har en 

inventering av dagens teknik gjorts samt en jämförelse mellan förhållanden på 

land, havsbaserad i Nordsjön och havsbaserad i Östersjön.  

Den möjliga kostnadsreduktionen (kap 3) de kommande 20 åren har analyserats 

utifrån kostnadspåverkande faktorer och scenarier för utbyggnad.  

Marknadspotentialen för innanhavsbaserad vindkraft (kap 4) har analyserats 

genom att marknadspotentialen utretts utifrån tekniska förhållanden och 

uppskattade kostnader. En kartläggning över projekt i olika skeden har gjorts samt 

en genomgång av politiska styrmedel och ambitioner.  

Flytande vindkraft (kap 5) är en specifik och relativt omogen teknik som vi valt 

att bryta ut från resten av rapporten och analyseras främst utifrån kostnad och 

potential.  

Den havsbaserade vindkraftens roll i elsystemet (kap 6) har analyserats genom att 

beskriva den möjliga framtida utvecklingen av elsystemet och dess utmaningar. 

Därefter har den havsbaserade vindkraftens egenskaper jämförts med andra 

kraftslag för att se om det finns skäl att satsa på en utbyggnad av havsbaserad 

vindkraft. En elmarknadsmodell har också använts för att beräkna ett framtida 

elpris för olika utbyggnader av havsbaserad vindkraft.  

Kopplingar till mål och strategier (kap 7) är en inventering av rådande och 

kommande mål och strategier, nationellt och internationellt, som rör elsystemet 

och vilken roll havsbaserad vindkraft kan spela för detta.  

Näringslivsutvecklingen (kap 8) har analyserat genom att kartlägga utbyggnaden 

av vindkraft från projektering till nedmontering och delat in dessa i sektioner. 

Bedömningar har sedan gjorts på hur en utbyggnad kan påverka dessa sektorer 

samt vilka delar som Sverige har möjlighet att vara en del av.  

Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen (kap 9) har i övrigt i huvudsak 

genomförts genom litteraturstudie av samhällsekonomiska effekter vid vindkrafts-

utbyggnad. Fokus har varit sysselsättningseffekter och stödkostnad. Effekter på 

bland annat elkunder och producenter har studerats utifrån elpris och produktions-

kostnad. 
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Rapporten avslutas med ett diskussionsavsnitt (kap 10) för att sammanväga de 

bedömningar som gjorts i tidigare kapitel.  

Synpunkter från intressenter har samlats in via ett seminarium där bland annat 

representanter från tillståndsgivna havsbaserade projekt, Svensk Vindenergi, 

Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät samt Chalmers och Uppsala universitet 

deltog. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsning görs till att studera elsystemet och inte hela energisystemet. I den 

samhällsekonomiska analysen jämförs en utbyggnad av en större mängd havs-

baserad vindkraft med att göra motsvarande utbyggnad inom elcertifikatsystemet. 

Havsbaserad vindkraft kommer tekniskt och produktionsmässigt därför främst att 

jämföras med landbaserad vindkraft som står för den stora potentialen i Sverige 

och för majoriteten av dagens utbyggnad. En jämförelse med utbyggnad av fossil 

kraft har inte gjorts med hänsyn till det nya målet om 100 procent förnybar el 

fram till år 2040.  

För att kunna studera effekter av havsbaserad vindkraft har en utbyggnad på cirka 

15 TWh antagits i rapporten, vilket anses vara en rimlig avgränsning. I huvud-

scenariot antas det stödsystem som föreslogs i Energimyndighetens förra rapport 

om havsbaserad vindkraft (2015). Vilket är ett inmatningssystem som bekostas av 

elkunder och där ersättningsnivån bestäms genom anbud men inte på specifika 

platser. Stödet varierar sedan med det månadsvägda elpriset. Effekter av 

eventuella andra stöd berörs enbart kort.  

Den samhällsekonomiska analysen avser en utbyggnad till år 2030. Efter år 2030 

blir konsekvenser på elpriser, produktionskostnader, utvecklingen av elsystemet 

mm så osäkra att endast en mer övergripande analys och diskussion förs av nyttan 

med havsbaserad vindkraft.   

I rapporten har inte enskilda svenska projekt i detalj studerats bland annat på 

grund av den långa tidsperioden som analyserats.  

1.4 Bakgrund 
Uppdraget kan ses som en fortsättning på regeringsuppdraget från 2015 som 

innefattade förslag till utformning av ett eventuellt stöd till havsbaserad vindkraft. 

I det uppdraget ingick inte att göra en samhällsekonomisk analys av en svensk 

satsning på havsbaserad vindkraft. På grund av den relativt höga kostnaden för ett 

sådant stöd och utifrån synpunkter som inkommit bedöms nu en 

samhällsekonomisk analys som nödvändig.  

Regeringen anser att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 

100 procent förnybar energi och att den förnybara elproduktionen bör byggas ut 

ytterligare. Det finns ett intresse av att undersöka om havsbaserad vindkraft kan 

ha en roll i det framtida elsystemet. 
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1.5 Rapportens disposition  
Rapporten är i huvudsak en samhällsekonomisk analys där vissa områden ägnats 

särskild uppmärksamhet och fått egna avsnitt. Detta gäller teknik, kostnad, mark-

nadspotential, energisystemperspektivet och näringslivsutveckling. Rapporten 

avslutas därefter med ett kapitel om samhällsekonomi som sammanfattar vissa 

delar och tar upp andra aspekter som inte utvecklats i de övriga kapitlen. Kopp-

lingar till internationella mål samt flytande vindkraft har behandlats särskilt i egna 

kapitel då de inte är en del av den övergripande analysen eller den samhälls-

ekonomiska bedömningen.    

Varje kapitel påbörjas med Energimyndighetens sammanlagda bedömning om 

ämnet som behandlats i kapitlet. I kapitlet följer sedan en mer detaljerad analys 

och genomgång.  

Underlagsrapport ”Havsbaserad vindkraft – potential och kostnader” från Sweco 

finns publicerad i separat rapport.  
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2 Vindkraft på land, till havs och i 
innanhav – en jämförelse 

Den kommersiella vindkraftstekniken idag bygger på samma princip med 

horisontellaxlade, oftast trebladiga turbiner, såväl på land som till havs. Att bygga 

vindkraft till havs har länge varit intressant eftersom vinden oftast är jämnare och 

starkare än på land och eftersom det är en möjlighet för länder att öka sin 

produktion av förnybar el trots avsaknad av tillräckliga ytor eller andra förnybara 

resurser på land. Det är dock först på senare år som utbyggnaden tagit fart och då 

främst i Europa.  

Detta kapitel ger en introduktion i hur läget för havsbaserad vindkraft ser ut idag. 

De skillnader som finns gällande teknik och förutsättningar mellan landbaserad 

och havsbaserad vindkraft, samt mellan Östersjöförhållanden och öppna oceaner, 

gås igenom och vilka effekter detta kan ha i dagsläget sammanfattas. Därefter förs 

ett resonemang kring utveckling av teknik anpassad för innanhav. Hur 

skillnaderna påverkar produktionskostnaderna tas upp i kapitel 3.   

2.1 Energimyndighetens samlade bedömning 
Det finns generella skillnader mellan hav och land och exempelvis medelvinden, 

och därmed antal fullasttimmar, är högst i det förstnämnda och lägst i det 

sistnämnda. I takt med teknikutvecklingen har skillnaderna i produktion minskat 

något och det finns vissa platser på land som inte nödvändigtvis har sämre 

produktion än till havs. Östersjön har i genomsnitt högre medelvind än på land 

men lägre medelvind än Nordsjön. Förutsättningarna i Östersjön jämfört med 

större oceaner får dock anses vara projektspecifika snarare än specifika för 

innanhav. Vid en genomgång av förutsättningarna framstår Östersjön som unikt 

bland andra innanhav.  

2.1.1 Skillnader mellan land- och havsbaserad vindkraft 
Skillnaderna mellan hav och land ger upphov till både positiva och negativa 

effekter. De tuffare förhållandena till havs leder sammantaget till att en annan 

turbinklass vanligen behövs till havs än på land. För att minska påverkan från 

fukt, salt, krafter från vågor med mera behövs andra tekniker vid installationen. 

Tillsammans med den lägre tillgängligheten blir därmed byggnationen samt drift 

och underhåll dyrare än på land.   

På grund av att många havsbaserade vindkraftsparker idag placeras i allt djupare 

vatten och allt längre från kusten finns ett incitament att utveckla större vindkraft-

turbiner för att på så sätt minska kostnaderna per installerad effekt. Storleken på 

turbinerna tenderar att öka mer än på land, där det finns begränsningar i fram-

komlighet, men nya tekniker kan bana väg för större turbiner även där.  
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De bättre vindförhållandena leder till att produktionen och därmed intäkterna 

generellt är högre än för en landbaserad vindkraftpark. Eftersom havsytan är mer 

homogen än ett genomsnittligt landskap och det inte finns någon terräng som stör 

vindens rörelse behöver tornen inte vara lika höga som vid utbyggnad på land. 

Generellt är antalet fullasttimmar därför högre för havsbaserad vindkraft än för 

landbaserad. 

2.1.2 Skillnader mellan Östersjön och oceaner 
Lägre extremvindar och våghöjd, avsaknad av större strömmar och tidvatten, 

grundare vatten och kortare avstånd till land ger Östersjön och vissa andra 

innanhav möjlighet till billigare byggnation, drift- och underhåll, samt lägre risk 

jämfört med ett genomsnittligt projekt som byggs ute på öppna världshav. Teknik-

utvecklingen gör att det idag kan gå att utföra även tunga höga lyft i 

vindhastigheter upp till runt 10–15 m/s vilket gör att andelen dagar byggnation 

och reparationsarbeten måste avvakta är lägre i Östersjön än i Nordsjön, eftersom 

höga vindhastigheter är vanligare i Nordsjön. Investeringskostnaden blir lägre i 

grundare vattnet vilket också gör grunda innanhav såsom Östersjön mer 

fördelaktiga för byggnation av havsbaserad vindkraft. 

Billigare fundament kommer av grundare vatten, men kan också bero på botten-

förhållanden, som varierar stort längst Östersjökusten. Generellt kan gravitations-

fundament enligt vissa bedömningar vara lämpliga på fler områden i Östersjön än 

Nordsjön där monopiles är vanligare. Kostnaden är specifik för varje plats men 

vid en jämförelse verkar skillnaden vara stor; gravitationsfundament och 

bergsförankrade fundament anpassade för en 5 MW:s turbin kan kosta runt 5–

7 Mkr/st medan motsvarande monopile kan kosta runt 20–30 Mkr/st, vilket 

medför en kostnadsfördel generellt sett i Östersjön. Skillnaderna är dock 

platsspecifika och det finns bedömningar som pekar på att Östersjöns varierande 

bottenförhållanden leder till ökade kostnader.2 

Effekter av skillnaderna i vindförhållanden 

Östersjön har i genomsnitt 1–1,5 m/s lägre medelhastighet vilket teoretiskt ger 

cirka 40 procent lägre elproduktion. Men ett vindkraftverk är designat så att det 

når sin maxeffekt vid 8–12 m/s och stängs därefter av vid 20–25 m/s vilket gör att 

den faktiska skillnaden bara är runt 10 procent. Med rätt dimensionering av 

vindkraftverket och bättre data över de specifika vindförhållandena på platsen kan 

produktionen optimeras. Denna typ av optimering är inte specifik för innanhav utan 

platsspecifik.  

Östersjön har en lägre andel höga och extrema vindhastigheter vilket kan ge bättre 

tillgänglighet, lägre drift- och underhållskostnader, högre chans att hålla tidplaner 

vid byggnation och lägre kostnad för stillestånd vid till exempel transporter. 

Dessutom är belastningen och därmed slitaget lägre och antal plötsliga stopp på 

grund av höga vindar minskar.  

                                                 
2 Bloomberg; The Baltic Sea – the next offshore wind market? EMEA – WIND – RESEARCH 

NOTE (2016-12-19) 
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Samlad effekt av skillnaderna 

Genomgången av förutsättningar i haven visar att det finns generella skillnader 

mellan Östersjön och Nordsjön men att det samtidigt finns stora platsspecifika 

variationer. Grunda kustområden finns i båda haven och det finns områden i 

Östersjön som är mest lämpade för monopiles. Anpassning av tekniken är också 

platsspecifik och någon generell teknik för innanhav bedöms inte vara aktuell.  

Det bedöms inte vara en acceptabel risktagning att installera lättare turbiner och 

mindre korrosionsskydd på grund av lägre andel extremvindar och lägre salthalt. 

Istället är det medelvinden som är avgörande vid val av turbinklass och även låga 

salthalter ger upphov till korrosion.  

Ett möjligt teknikutvecklingsspår kan vara en turbin anpassad för de något lägre 

medelvindarna. Med längre blad i förhållande till generatoreffekten kan antal 

fullasttimmar öka. En utförligare diskussion om detta förs i kapitel 4.  

Generellt är förhållanden i Östersjön sådana att lägre kostnader är att förvänta för 

investeringar, drift och underhåll. Tillgängligheten är också något högre medan 

lägre medelvindar ger en något lägre produktion. Hur detta i sin tur påverkar den 

totala produktionskostnaden behandlas vidare i kapitel 3.   

2.2 Havsbaserad vindkraft i världen 
Havsbaserad vindkraft är, trots en relativt kraftig ökad utbyggnadstakt under 

senaste åren, i dagsläget en relativt liten del av världens elproduktion. Den totala 

installerade effekten i världen var cirka 12,3 GW3 i juli 2016, vilket är nästan en 

fördubbling jämfört med år 20134. Detta kan också jämföras med landbaserad 

vindkraft på cirka 430 GW. Utbyggnaden är till största delen koncentrerad till 

Europa och uppskattningsvis är runt 90 procent av den installerade effekten 

koncentrerad till ett fåtal länder i Europa. Det är således en elproduktionsteknik på 

stark frammarsch och havsbaserad vindkraft stod för nästan en fjärdedel av EU:s 

totala vindkraftsutbyggnad under 20153. I övriga världen är det framförallt Kina 

som har satsat på en utbyggnad, följt av Vietnam och Japan. Asiatiska marknaden 

förutspås växa starkt med tanke på politiska ambitioner. 

Utbyggnaden har hittills varit starkt kopplad till länders individuella politiska 

agenda snarare än deras tekniska förutsättningar. Som exempel kan tas Japan, som 

efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har förbundit sig att satsa starkt på havsbaserad 

vindkraft. Japan har en lång kuststräcka som dock är mycket djup, varför havs-

baserad vindkraft med bottenförankrade fundament inte är optimalt. Japan är det 

land i världen som har mest flytande vindkraft. 

 

                                                 
3 Havsbaserad vindkraft – potential och kostnader, Sweco 2017 
4 Regeringsuppdrag Havsbaserad vindkraft 2015, Energimyndigheten (ER 2015:12) 
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Figur 2.1 Utbyggnad och utbyggnadsplaner per land, Sweco 2017 

2.3 Planerade projekt i Östersjön 
Sverige har, jämfört med länderna runt Östersjön, en unik situation då antalet 

projekt som är tillståndsgivna är relativt stort – 2 888 MW. Detta kan jämföras 

med de parker som är i drift i hela Östersjön – 1 475 MW5. Figur 2.2 nedan 

speglar situationen i länderna runt Östersjön, där orange färg markerar 

tillståndsgivna projekt. 

 

Figur 2.2 Projekt i olika faser i Östersjöområdet (Sweco, 2017)6 

                                                 
5 Sweco; Havsbaserad vindkraft – Potential och kostnader, 2017 
6 Sedan framtagandet av figuren har Blekinge Offshore fått avslag. 
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Av länderna kring Östersjön är det huvudsakligen Tyskland som för närvarande 

har projekt under byggnation; se gul markering i Figur 2.3 nedan. Storleken på de 

planerade, ännu ej godkända/tillståndsgivna projekten är flera gånger större än 

vad som idag är i drift eller under byggnation. Totalt runt 24 600 MW varav 

merparten planeras i Tyskland, Polen, Estland och Sverige. 

 

Figur 2.3 Projekt i olika faser i Östersjöområdet per land, Sweco 20176 

Detta speglar en situation där havsbaserad vindkraft är på stark frammarsch, men 

osäkerheten i de olika ländernas satsningar framöver, de långa tidsaspekterna vid 

projektutveckling och elanslutningar gör att utvecklingen kan komma att gå lång-

sammare än vad bilden kan ge intryck av. Utvecklingen är starkt beroende av 

ländernas stödsystem, vilka beskrivs utförligt i underlagsrapporten från Sweco7. 

En detaljerad lista över befintliga och planerade projekt i Sverige finns in bilaga 4.  

 

2.4 Skillnad mellan havbaserad och landbaserad 
vindkraft 

Förhållandena för vindkraft till havs skiljer sig på flera sätt mot de på land. 

Infrastruktur 

En av de största skillnaderna mot landbaserad vindkraft är att det inte behövs 

några vägar men att det samtidigt krävs helt andra typer av infrastruktur. På land 

kan en stor utmaning vara att komma fram med långa vingar och breda torndelar 

på smala vägar eller i backar. Vid uppförande av havsbaserade vindkraft upp-

kommer helt andra logistiska utmaningar såsom tillgång till hamn och fartyg. 

Dessa behöver ha tillräcklig kapacitet för att hantera vindkraftverksdelar. 

Väderförhållanden kan spela stor roll för möjligheten att transportera verk och 

fundament med fartyg. Transporterna kan många gånger vara tidskrävande. 

Elanslutning 

Det finns främst två stora skillnader jämfört med landbaserad vindkraft. Den ena 

är framdragning av elkablar, vilket är känsligare i vatten än på land. Den stora 

                                                 
7 Sweco; Havsbaserad vindkraft – Potential och kostnader, 2017 
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utmaningen är att kabeln inte ska kunna skadas av exempelvis fukt, tidvatten, 

strömmar, med mera. På land är grävarbete enklare och billigare. En uppkommen 

skada är också svårare att reparera till havs.  

En annan skillnad är transformatorstationer. De behövs även på land, men i de fall 

de behöver placeras till havs krävs helt andra tekniker för att säkerställa att den 

elektriska utrustningen inte skadas av kyla och fukt. Det finns en stor risk med att 

ha känslig elutrustning ute till havs. Isolering behöver förstärkas för att hålla tätt, 

transformatorplattform och lyftanordningar behövs för tillgänglighet, plattformen 

behöver utformas så att livbåtar och annan skyddsutrustning kan placeras för att 

minimera säkerhetsriskerna, nöddieselgenerator kan behövas för att avfuktning, 

ljus och värme ska kunna hållas igång vid skada på exportkabeln. 

Fundament 

En skillnad mellan landbaserad och havsbaserad vindkraft är att fundamenten för 

havsbaserad vindkraft måste konstrueras för att klara de utmaningar som finns till 

havs i form av krafter från strömmar, vågor och i förekommande fall drivande 

sanddyner samt driv- och packis. Fundament för havsbaserad vindkraft kan 

utformas på ett antal olika sätt. Vilken utformning som är mest lämpad beror på 

bottenförhållanden och vattendjup. Det kan också bero på påverkan på 

omgivningen samt hur villkoren formulerats i miljötillståndet för hur fundamenten 

får se ut och hur de får byggas. De vanligaste typerna är gravitationsfundament, 

monopiles, tripod och fackverk. 

 Monopile-fundament är en ihålig stålcylinder som pålas uppemot 60 meter 

ned i havsbotten beroende på de specifika platsförhållandena. Monopiles är 

stabila vid rörelser i sediment såsom drivande sandbottnar och är den 

vanligaste typen av fundament idag. Tekniken kräver provborrningar för att 

säkerställa att hårt berg inte förekommer, eftersom det kan utgöra en risk vid 

borrningen.  

 Gravitationsfundament står på botten och håller vindkraftverket på plats med 

sin egen vikt. Kostnaden stiger med djupet på grund av att den stora basen 

medför hög belastning i sidled från vattenrörelser. Basen kan justeras efter 

bottenförhållanden, dock fungerar inte tekniken vid bottnar av löst sediment 

och vissa typer av lera. Tekniken anses mindre riskfylld eftersom dyra 

provborrningar kan undvikas. Används till exempel i Lillgrund.  

 Tripod-fundament använder samma princip som monopile-fundament, men 

till skillnad från monopile har dessa tre ben istället för ett, vilket gör att 

belastningen fördelas över en större yta. Konstruktionen är dock känslig i den 

punkt där de tre benen sammanstrålar. 

 Fackverksfundament används framförallt på större djup och fördelarna är 

framförallt är mindre materialåtgång och ett mindre omfattande pålningsarbete 

jämfört med monopiles. Tekniken kommer från oljeplattformar och består av 

stålrör i en nätverksform med rotfästen som förankras i botten genom pålning.  
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 Bergförankrat fundament finns till exempel i Vänern. Består av en betong-

platta som spänns ned i berget med vajrar. Tekniken kräver bra bergförhål-

landen utan sprickor eller block samt noggranna bottenundersökningar.  

 Nya tekniker: Utvecklingen av olika typer av fundament är en viktig fråga i 

branschen och flera olika teknikspår testas eller utreds i dagsläget. Som 

exempel kan nämnas olika typer av fackverksfundament bestående av rör med 

en tyngd överst som med sin tyngd stabiliserar förankringen, en typ av 

sugklocka (”suction bucket”) samt pråmliknande stålfundament som står på 

stödben vilka kan hissas upp varvid fundamentet enkelt kan flyttas. Andra 

lösningar som utvecklas är fundament anpassade för områden som är för 

grunda för fartyg samt olika typer av kombinationer av befintliga alternativ. 

Vid byggnation uppstår ljud och vibrationer, särskilt vid pålning vid anläggande 

av monopilefundament. Även om störningen är tillfällig kan ljuddämpning krävas, 

vilket inte är vanligt på land. Ofta beror det på att ljud och vibrationer fortplantar 

sig längre under vatten och att bland annat torsk och tumlare då kan störas. För 

detta ändamål finns olika tekniker, till exempel kan en krage sättas runt nedslags-

platsen när pålning ska utföras, exempelvis bestående av ett nät med plastkompo-

nenter. Det finns även teknik med bubbelridåer som dämpar bullret under 

vattenytan. 

Ytterligare en utmaning som tillkommer är packis och drivis. Strömmar kan 

medföra att is trycks mot fundament och torn och påfrestar materialet. Problemet 

löser man med fundament som är konformade med spetsen mot botten så att 

trycket från isen leds bort och ut från basen av tornet. Det finns även isskydd som 

skruvas på, vilket gör att isen fortsätter sin rörelse så att tyngden inte byggs upp 

och trycker mot fundamentet. 

Vindkraftverken 

Vid design av havsbaserade vindkraftverk krävs hänsyn till salthalt och därmed 

korrosionsrisk. För att stå emot detta görs trycksatta system som gör att salt-

inträngning undviks. Tätningar, oljor, med mera optimeras för att klara av saltet 

och bättre kvalitet på stålet kan krävas. På grund av väderförhållanden som leder 

till att tillgängligheten är sämre än på land krävs även mer autonoma 

vindkraftverk. Detta uppnås genom ökad kvalitet. 

Vindkraftverken skiljer sig även från landbaserade genom att de behöver utformas 

för att lösa tillgängligheten för driftpersonal. Det finns flera olika sätt att lösa detta 

även vintertid, med helikopter, svävare, eller båtar som fungerar som isbrytare. 

Utformning av plattformar behövs dock på ett annat sätt än på land, bland annat 

för att lösa övergången mellan underhållsbåtar och vindkraftverk på ett säkert sätt. 

Vid design av plattformar måste hänsyn tas till tidvatten, våghöjd och en 

anpassning till fartyg som ska användas är nödvändig.  
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Till havs kan även problem uppkomma med vågor som stänker upp på fundament, 

torn och plattformar vilket leder till risk för isbildning och saltinträngning på den 

lägre delen av strukturen. Problemet löses genom att bygga en ”splashzon” runt 

5-15 m över vattenytan. Det finns även tekniker som värmer upp plattformar och 

stegar vid isbildning för en säker ombordstigning för personalen. Innan vindkraft-

parken dimensioneras mäts våghöjden därför noggrant på den specifika platsen 

och data på maximala våghöjder är av största vikt. Isbildning på plattformar kan 

gå snabbt under vissa väderförhållanden vilket försvårar angöring med 

servicebåtar, samt försvårar och gör servicearbete riskfyllt.8 

Vindförhållanden till havs skiljer sig på flera sätt från de på land. Det har utveck-

lats olika turbinklasser, se Figur 2.4, där skillnaden bland annat består av bättre 

stål som klarar av den högre belastningen. 

 

Figur 2.4 Indelning av turbinklasser med hänsyn till medelvind, extremvind och turbulens.9 

De vindförhållanden som skiljer mellan land och hav är bland annat medelvind, 

extremvindar, vindskjuvning och turbulens. Skillnaden beskrivs tydligast med 

hjälp av figurerna från Elforsk rapport 09:04.10 

                                                 
8 Se: http://www.svensk-vindkraft.org/nya-metoder-mot-is-till-havs/ 
9 Malmberg, H: Offshore wind power in the Baltic sea/ Conditions for profitability (2014) 
10 Bergström , H: Wind mapping of Sweden, Elforsk 09:04  
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Figur 2.5 Årsmedelvind på 103 m ovan 

nollplansförskjutningen. 

 

Medelvind: Generellt blåser det mer 

till havs än på land. MIUU-modellen 

visar medelvindar på en viss höjd över 

nollplansförskjutningen, vilket innebär 

att det krävs högre torn vid byggnation 

i skogslandskap för att kunna jämföra 

medelvindarna. Därmed är man 

generellt sett mindre beroende av att 

bygga högt till havs jämfört med på 

land och havsbaserad vindkraft har 

generellt mer produktion och högre 

kapacitetsfaktor än på land. Undantag 

är vissa öppna ytor utan skog som har 

bättre vindförhållanden antingen på 

grund av närheten till hav eller, som i 

fallet i fjällandskap, ligger högt över 

havet – dessa syns som röda eller 

mörkt orangea områden i figuren. 

 

Figur 2.6 Vindskjuvning α på land jämfört med 

till havs 

Vindskjuvning kan förenklat beskrivas 

som hur snabbt vindhastigheten ändras 

med höjden. Vanligen ökar vinden 

logaritmiskt med höjden på grund av 

markytans friktion samt termiska skikt. 

I figuren jämförs vindhastigheten på 

49 respektive 103 m höjd. Ett litet 

värde på vindskjuvningen α 

uppkommer vid släta ytor utan 

termiska skiktningar. Runt 0,15 är 

vanligt till havs medan det på land 

vanligen ligger runt 0,25-0,45 utom på 

kalfjäll som mer liknar havsytor. 

Skillnaden leder till att lägre tornhöjd 

vanligen behövs till havs än på land. 
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Figur 2.7 50-års maxvärden för vindhastigheter. 

10 minuters medelvärden 

Den släta ytan gör att extremvindar är 

vanligare till havs än på land vilket 

visas i Figur 2.7. 50-årsmaxvärden 

används som en parameter vid beslut 

om vilken turbinklass som är lämplig 

på den aktuella sajten. Gränsen för en 

klass III-turbin är 52,5 (jämför med 

Figur 2.4 för klassindelning). Det 

betyder att en turbin som klarar högre 

medelvindar normalt klarar långt 

högre extremvindar och därmed är 

extremvindarna normalt inte det som 

avgör val av turbinklass. Det bör 

noteras att en hög extremvind inte kan 

relateras till ett bra vindläge, då 

vindkraftverk av säkerhetsskäl stängs 

av vid vindhastigheter över cirka 

20-25 m/s. 

 

Figur 2.8 Årsmedelvärde av turbulens 

 

 

Turbulens är vanligen lägre till havs. I 

kustnära områden är dock påverkan av 

kringliggande landområden så pass 

stor att turbulensen är liknande den på 

land i de fall landytan består av till 

största delen släta ytor, som exempel-

vis i Skåne. Ett lågt värde på turbulen-

sen ger minskat slitage, lägre kostna-

der för drift och underhåll och kan öka 

livslängden på vindkraftverkets kom-

ponenter. Figuren anger turbulensen 

över nollplansförskjutningen, vilket 

betyder att vindarna är uträknade för 

höjden ovan den höjd som upplevs 

som marknivå för vindens gränsskikt. 

Nollplans-förskjutningen är cirka ¾ 

av vegetationens höjd eller 15 meter. 

Det betyder att tornen behöver vara 

15 meter högre för att turbulensen ska 

gå att jämföra. 
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2.5 Skillnad mellan Östersjön och öppna hav 
Någon allmänt erkänd definition av innanhavsteknik finns inte i dagsläget. Dock 

går det att identifiera ett antal parametrar som generellt sett visar skillnader för 

havsbaserad vindkraft i Nordsjön och Östersjön. I jämförelse med Nordsjön har 

Östersjön till exempel lägre våghöjd, lägre medel- och extremvindar, avsaknad av 

tidvatten, mindre strömmar och drivande sanddyner samt mindre korrosiv miljö. 

I flertalet tidigare framtagna rapporter11 12 såväl från branschen som i Energi-

myndighetens regeringsuppdrag om havsbaserad vindkraft 201513 tas begreppet 

innanhavsteknik upp. Detta motiverar en genomgång av den befintliga teknik och 

de möjliga teknikutvecklingsspår som olika branschaktörer anser vara rimlig och 

Energimyndigheten har därför samlat in uppgifter från utvalda branschaktörer. 

I Bilaga 1 finns en utförlig beskrivning av vind och vågförhållanden i Nordsjön 

och Östersjön. Det bör dock påpekas att förhållandena varierar kraftigt mellan 

olika projekt beroende på de specifika förhållandena på den aktuella platsen. En 

översiktlig lista över skillnaderna finns i 3.3.2 som behandlar skillnader i kost-

nader mellan Östersjön och öppna hav. I detta kapitel beskrivs de tekniska 

skillnaderna. 

Tidvatten och strömmar 

Avsaknaden av tidvatten och större oceaniska strömmar är något som är specifikt 

för Östersjön men inte för alla innanhav. Detta minskar belastningen på fundament 

och förenklar angöringen vid service och underhåll då förankringen och över-

gången från fartyg till plattform på turbinen alltid är på samma nivå. I områden 

med mycket tidvatten behöver plattformen ligga högre och vid ebb behövs då 

antingen stege eller lyftanordning. Ett sådant arbetssätt är mer känsligt för vind, 

vågor och nedisning. Det kan även förenkla arbetet med elkablar. Det billigaste 

tillvägagångssättet är att förankra elkabeln på botten, vilket inte är möjligt vid 

tidvatten då kabeln rullar och kan gå sönder. Hur elkabeln bäst förankras beror 

dock på bottenförhållandena på platsen, samt andra risker såsom skador av fartyg, 

fiske, med mera, vilket gör att någon specifik innanhavsteknik gällande dragning 

av elkablar inte har kunnat verifieras. 

Salthalt 

I Nordsjön är vattnet som saltast utanför norska kusten (32 till 35 ‰). Minst salt 

finns i Skagerrak och i Nordsjöns södra del (15 till 25 ‰), där flera större floder 

rinner ut. Vattnet i Östersjön är en blandning av salt atlantvatten, som strömmat in 

genom de danska sunden, och sött vatten från vattendrag som mynnar i området. I 

de norra delarna av Östersjön håller ytvattnet en salthalt av 6-8 ‰. I djupvattnet, 

under det s.k. språngskiktet vid ca 60 meters djup, är salthalten 11-14 ‰14. I 

Öresund och längs västkusten blir inblandningen av saltvatten högre och salthalten 

                                                 
11 Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv, 

Vindenergi till havs, 2016 
12 Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt 

klimat och industriell utveckling, Chalmers Tekniska högskola, 2015 
13 Regeringsuppdrag Havsbaserad vindkraft 2015, Energimyndigheten (ER 2015:12) 
14 www.havet.nu 
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väldigt varierande beroende på inströmningen. I ytvattnet och i grundare områden i 

Öresund förekommer stor variation av salthalt, från ca 6-30 ‰. I Figur 2.9 visas 

variationerna. 

 

Figur 2.9 Variation av salthalt. Källa: LTH15 

Saltet gör att det krävs korrosionsskydd såsom tätningar, trycksatta system, 

anpassade oljor, bättre stålkvalitet med mera, vilket gör vindkraftverken mycket 

tunga, samt betydligt kostsammare installation och underhåll. Vid samma 

turbinval som i Nordsjön borde lägre salthalt betyda lägre kostnad för drift- och 

underhåll och/eller längre livslängd. 

Medelvind 

Nordsjön har generellt ca 1-1,5 m/s högre vindhastigheter i genomsnitt än 

Östersjön16. Båda områdena visar en tydlig variation under året med högre vind-

hastigheter under vintermånaderna. För Nordsjön är medelvärdena 10 resp 7 m/s. 

Extremvind 

Östersjön har i genomsnitt väsentligt lägre andel höga vindhastigheter än 

Nordsjön17 på grund av de stora landmassor som omger Östersjön. Extremvindar 

förekommer så sällan att de inte påverkar energiproduktionen nämnvärt men de är 

av största vikt för dimensionering, slitage och tillgänglighet och ger ett längre 

installationsfönster. Andra skillnader mot större öppna hav är att Östersjön och 

andra innanhav påverkas i väsentligt högre grad av stora landmassor. Tempera-

turskillnader mellan land och hav ger upphov till ett antal fenomen som kan 

                                                 
15 https://www.lth.se/fileadmin/havsportalen/Projektbilder/Nya_Havsportalen/s25osjon_salthalt.pdf 
16 Uppsala Universitet: Vind och vågklimat för Nordsjön och Östersjön, 2016 
17 Uppsala Universitet: Vind och vågklimat för Nordsjön och Östersjön, 2016 
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påverka turbulens och vindprofiler såsom exempelvis vågfält, sjöbris och Low 

Level Jets. För mer ingående beskrivning av dessa fenomen, se Bilaga 1. 

Våghöjd 

Vågorna är generellt sett 0,5-1 m högre i Nordsjön än i ÖstersjönFel! Bokmärket 

är inte definierat. vilket kan förklaras med skillnaderna i vindhastighet och 

svagare dyningsvågor. Tillgänglighet, till exempel angöringssystem, måste 

anpassas efter platsens specifika våghöjd varför studier av våghöjden genomförs 

innan dimensionering av fundament och plattformar, placering av dörrar och så 

vidare. I Nordsjön kan våghöjderna bli över 15 m, medan de i Östersjön sträcker 

sig till 12 m. Låga våghöjder är också mycket vanligare i Östersjön vilket gör 

byggnation samt drift- och underhåll enklare. Dyningsvågor som kan fortplanta 

sig över stora distanser förekommer inte i Östersjön viket innebär att vågorna 

upphör när det slutar blåsa. För mer ingående beskrivning, se Bilaga 1. 

Bottenförhållanden 

Bottenförhållanden påverkar vilken typ av fundament som är optimal att använda, 

men även tekniker för att förlägga elkablar påverkas. Fundament är en tung 

kostnadspost och bottenförhållandena är därmed mycket viktiga. I Nordsjön är 

monopile vanligast, dels beroende på att det är vanligt med en viss typ av lera men 

även för att det ofta är större djup vilket gör monopile till ett lämpligt alternativ. 

Grundområden i Östersjön består mycket sällan av lera som lämpar sig för 

monopiles18. Havsbaserade vindkraftsparker i Sverige har hittills planerats till stor 

del i områden med vattendjup på 5-30 meter och förhållandevis jämn bottenyta 

vilket lämpar sig väl för gravitationsfundament. Men att Östersjön generellt skulle 

vara lämpad för billigare fundamenttekniker än Nordsjön går inte att säga, och det 

finns bedömningar som pekar på att Östersjöns varierande förhållanden snarare är 

svårare, vilket kan leda till dyrare fundament19. 

Östersjön kan generellt delas in i olika geologiska regioner. Kuststräckan längs 

Bottenviken och Bottenhavet domineras av morän, sand och berg. Utefter södra 

Upplandskusten övergår bottnarna i berg och lera och grundområden i yttre 

skärgårdsområdena består av berg. Dessa förhållanden råder söderut ned till 

trakterna av Norra Kalmarsund. Utsjöbankarna runt Gotland och grunda områden 

runt Öland och Skånes kust består huvudsakligen av morän, moränlera och sand. 

Blekingekusten har speciella förhållanden där alla typer av grundområden 

förekommer.  

En förhållandevis flack bottenyta möjliggör en optimal placering av verken i 

förhållande till den dominerande vindriktningen samt underlättar förläggning av 

elkablar. Ett någorlunda tjockt jordtäcke gör det också möjligt att skydda kablarna 

från såväl nötningsskador vid hård väderlek som isskjutningsskador genom att 

förlägga dem någon meter under havsbotten. Anläggning av en vindkraftspark 

inom ett urbergsdominerat grundområde, till exempel utanför Stockholms 

                                                 
18 Fredrik Klingberg, SGU 
19 Bloomberg; The Baltic Sea – the next offshore wind market? EMEA – WIND – RESEARCH 

NOTE (2016-12-19) 
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skärgård, ställer helt andra krav. Lokala toppar av kalt berg skiljs här av djupa 

dalar med mer eller mindre lera i botten.   

Vattendjup 

Den långa kuststräckan i Östersjön och längs Sveriges västkust medför en stor 

areal grunda områden. Även oceaner har grunda områden längs kusterna varför 

grundare vatten inte kan sägas vara en specifik parameter för innanhav. Däremot 

är ofta en större andel av ytan grundare i de fall långa kuststräckor förekommer. 

Grundare vatten är en parameter som kan ge möjlighet till lägre kostnad på grund 

av billigare fundamenttekniker och installation. Mindre vattendjup minskar även 

materialåtgången i fundamenten vilket minskar kostnaden. I riktigt grunda 

områden, runt 0-5 m, är det för grunt för många båtar. På grundare vatten måste 

därför maskinparken anpassas och andra tekniker utnyttjas, dock är tekniker för 

att lösa detta något som utvecklas. Vid planering av en större park är det ofta 

fördelaktigt att utnyttja standardlösningar för att hålla nere kostnaden. I de fall 

vissa områden i en park ligger på ett djup ned till 5 meter och resterande djupare, 

kan två olika typer av maskinparker och fundament behövas vilket kan öka 

kostnaden. 

Avstånd till land 

På samma sätt som i punkten ovan gör den långa kuststräckan i Östersjön och 

längs Sveriges västkust att en relativt stor andel av detta innanhav har korta 

avstånd till land och därmed hamnar och anslutningspunkter. Kortare avstånd är 

inte en specifik parameter för innanhav men det är betydligt vanligare med projekt 

inom runt 10 km från kusten i innanhav. Vid byggnation, drift och underhåll är 

avståndet en viktig parameter som medför billigare arbetskraft på grund av kortare 

transfertider, mindre behov av bostadsplattformar, möjlighet att operera vid 

kortare väderfönster vilket leder till mindre risk för stillestånd samt billigare 

transporter både vad gäller bränsle och kostnader för hyra av fartyg, minskat 

behov av helikopter och enklare logistik. En viktig faktor är hur stor andel av 

arbetet som kan utföras på land, eftersom montagearbeten alltid tar längre tid till 

havs. En fördel med kortare avstånd kan vara att möjligheterna att ha fler detaljer, 

exempelvis hissar med mera, klara innan frakt till platsen sker (så stor andel för-

beredande installation och förmontage som möjligt). Detta förutsätter att transpor-

terna anpassas efter dessa förutsättningar, och logistiklösningar är därför en stor 

utmaning.  

Vid kortare avstånd till land behövs ingen transformatorstation om inte tillståndet 

kräver detta, vilket gör att risker med att ha känslig elutrustning till havs undviks 

och kostnader för såväl elanslutning som själva transformatorn kan hållas på en 

lägre nivå än vid ett längre avstånd. 
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3 Teknik- och kostnadsutveckling för 
havsbaserad vindkraft 

Kostnaderna för havsbaserad vindkraft har fram till nyligen varit betydligt högre 

än för andra kraftslag. På senare år har dock utbyggnaden tagit fart främst i 

Nordeuropa vilket har lett till en teknik- och kostnadsutveckling inom 

havsbaserad vindkraft.  

I detta avsnitt beskrivs den förväntade teknik- och kostnadsutvecklingen för 

havsbaserad vindkraft i Östersjön den närmaste 20-årsperioden. En jämförelse 

görs också av kostnadsutvecklingen med havsbaserad vindkraft i Nordsjön samt 

med landbaserad vindkraft i Sverige. 

3.1 Energimyndighetens samlade bedömning 
Kostnaden för havsbaserad vindkraft bedöms fortsätta sjunka både i Nordsjön och 

i Östersjön, i princip oberoende av om det sker en utbyggnad på 15 TWh eller inte 

i Sverige. En utbyggnad i Östersjön skulle dock kunna resultera i utvecklingen av 

en ”Östersjöanpassad turbin”. Vilka förutsättningar som krävs för en sådan 

utveckling analyseras närmare i kapitel 4.  

Produktionskostnaderna för havsbaserad vindkraft i Östersjön beräknas ligga i 

intervallet 59–66 EUR/MWh år 2020, beräknat med 6 procent WACC20. En del 

kostnadsreduktioner har antagits vara realiserade till år 202021. Utgående från 

detta kostnadsläge har sedan den tekniska kostnadsreduktionspotentialen 

analyserats i tre olika scenarier för några typprojekt till 2035. 

Produktionskostnaderna för dessa typprojekt bedöms minska i storleksordningen 

7–14 EUR/MWh, motsvarande en kostnadsreduktion på 11–18 procent under 

perioden. Uttryckt i absoluta tal innebär det att produktionskostnaderna år 2035 

beräknas ha sjunkit till 49–58 EUR/MWh år 2035, beräknat med 6 procent 

WACC.  

Ovan nämnda resultat omfattar inte utfallet i det konservativa scenariot i 

kostnadsanalysen, vilket speglar en utveckling där turbinernas storlek inte 

kommer att öka efter 2020 och som resulterar i en mycket begränsad 

kostnadsreduktion under perioden. Detta eftersom Energimyndigheten bedömer 

att en sådan utveckling är mindre sannolik än de två övriga scenarierna.  

Vilka antagande om avkastningskrav som görs i beräkningarna har en stor 

betydelse för produktionskostnadsnivån. Antas WACC uppgå till 9 procent istället 

                                                 
20 WACC är en modell för att beräkna ett företags kalkylränta, som är den räntesats som uttrycker 

avkastningskrav på investerat kapital. 
21 Kostnaderna är beräknade på tre typprojekt i Östersjön, som specificeras i kap. 3.3.3 och som 

avspeglar de generella fysiska förutsättningar i Östersjön. Analysen utgår således inte från 

specifika förutsättningar som gäller för befintliga tillståndsgivna projekt i Östersjön. 
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för procent ökar kostnadsnivån till cirka 72–86 EUR/MWh år 2020 och 64–76  

EUR/MWh år 2035. Ingen bedömning av vilken nivå som är mest sannolik under 

perioden görs i analysen, istället redovisas kostnadsnivåerna vid både 6 procent 

och 9 procent WACC i de tre scenarierna. 

Störst kostnadsreduktion väntas i det offensiva teknikutvecklingsscenariot, där en 

utveckling mot turbiner med allt större rotorer och installerad effekt förväntas. För 

att nå störst kostnadsreduktion förutsätts dock att investerare väljer att inte sätta en 

högre riskpremie för användandet av ny, ej beprövad teknologi. Sätts en högre 

riskpremie kan delar av kostnadsreduktionen som uppnås genom teknikutveckling 

”ätas upp” av högre finansieringskostnader. Högre finansieringskostnader kan till 

exempel vara orsakade av en  starkare ekonomi och alternativa 

investeringsmöjligheter. I de tekniska scenarierna har finansieringsförutsättningarna 

antagits vara oförändrade.  

Eftersom finansieringsförutsättningarna har en så stor påverkan på utfallet har en 

känslighetsanalys gjorts med förändrade finansieringsförutsättningar för 

typprojekt 1 Östersjön, för att även beakta hur dessa faktorer påverkar 

kostnadsreduktionspotentialen. Analysen visar att den totala kostnadsreduktionen 

under perioden landar på 38 procent, det vill säga blir mer än dubbelt så stor som 

den tekniska potentialen som uppgår till 12 procent i samma scenario, om alla 

finansieringsantagande förändras (från 9 % till 5 % WACC, 10 % till 6 % buffert 

och en ekonomisk livslängd från 20 till 25 år). Det betyder alltså att produktions-

kostnaderna kan bli lägre än 49–58 EUR/MWh år 2035 om 

finansieringsförutsättningar blir ännu gynnsammare än idag. Värt att poängtera är 

dock att finansieringskostnaderna för tillfället är historiskt låga, vilket är en 

bidragande orsak till de låga anbudspriserna för havsbaserade vindkraftparker som 

vi sett under andra halvåret 2016 i Danmark och Nederländerna. 

När det gäller kostnadsskillnader mellan havsbaserad vindkraft i Östersjön och 

Nordsjön är de helt beroende av vilka projekt som jämförs med varandra, 

eftersom projektets specifika förutsättningar är avgörande för kostnaderna. De 

billigaste Östersjöprojekten har ca 2–3 procent lägre kostnader än det billigaste 

Nordsjöprojektet enligt dessa beräkningar. Jämförs de dyraste Nordsjöprojekten 

med de billigaste i Östersjön är Östersjöprojekten ca 20 procent billigare än 

Nordsjöprojekten. Generellt bedöms kostnadsnivån vara lägre i Östersjön än i 

Nordsjön, tack vare längre kuststräcka med grunda vatten. 

Det finns många förklaringar till att kostnadsnivåerna 2035 i dessa scenarier 

ligger över det vinnande anbudspriset i Kriegers Flak. En av de viktigaste 

faktorerna är att beräkningarna av kostnadsreduktionerna är projektspecifika och 

att de lokala förhållandena spelar stor roll för kostnaden, allt annat lika. Kriegers 

Flak är en plats med mycket gynnsamma förhållanden för vindkraftsproduktion. 

En annan förklaring är att elanslutningskostnaderna inte ingår i anbudspriset. 

Dessutom bedöms riskerna vara lägre i de danska projekten i jämförelse med 

projekt i andra länder, eftersom tillstånden för att etablera vindkraft på platsen redan 

är ordnade och staten ansvarar för elanslutningen 
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3.2 Produktionskostnaderna för havsbaserad vindkraft 
Produktionskostnaderna för vindkraft består till största delen av investerings-

kostnader, medan driftkostnaderna är förhållandevis låga tack vare avsaknad av 

bränslekostnader. De mest centrala parametrarna som bestämmer produktions-

kostnaderna för havsbaserad vindkraft är turbinkostnaderna, vindresursen på 

platsen och turbinernas tekniska egenskaper. Övriga faktorer som påverkar 

kostnaderna är drift- och underhållskostnader, fundament- och installations-

kostnader och kostnaden för att ansluta parken till elnätet.  

Fördelningen mellan olika kostnadsposter skiljer sig åt mellan land- och havsbas-

erad vindkraft, vilket visas i tabellen nedan. Turbinkostnaderna står för 30-50 pro-

cent av de totala investeringskostnaderna för havsbaserad vindkraft, jämfört med 

65-84 procent för landbaserad. Skillnaden kan förklaras med att kostnaderna för 

fundament, installation av vindkraftverken och elanslutningen är större till havs än 

på land. 

Tabell 3.1 Investeringskostnadernas (CAPEX) fördelning på olika kostnadsposter för 

typiska landbaserade och havsbaserade vindkraftsprojekt. Källa: Wind power, Technology 

Brief, Irena March 2016. 

 Landbaserad vindkraft Andel 
av CAPEX, % 

Havsbaserad vindkraft Andel 
av CAPEX, % 

Turbinkostnader 65-84 30-50 
Nätanslutningskostnader 9-14 15-30 
Bygg- och anläggningskostnader 4-10 15-25 
Övriga investeringskostnader 4-10 8-30 

3.2.1 Den historiska kostnadsutvecklingen 
Havsbaserad vindkraft har inte följt samma kostnadsutveckling som landbaserad 

vindkraft. Produktionskostnaderna för landbaserad vindkraft har sjunkit med en 

faktor tre sedan 1980-talet, vilket har lett till att landbaserad vindkraft idag är ett 

av de billigaste kraftslagen i många delar av världen.  

För havsbaserad vindkraft har produktionskostnaderna legat betydligt högre än för 

andra kraftslag och de har stigit ända fram till 2012. En förklaring till denna 

utveckling är att havsbaserad vindkraft är ett relativt nytt teknikområde som 

främst har utvecklats under de senaste 10-15 åren. De ökade kostnaderna fram till 

2012 förklaras med en trend mot att bygga parker på större avstånd från land och i 

ökande vattendjup än tidigare. Ett större avstånd till land och ett ökat vattendjup 

innebär ökade kostnader i alla led, från turbiner och fundament till elanslutning 

och drift och underhållskostnader. Andra kostnadsdrivande faktorer under denna 

period är utvecklingen mot större turbiner och höga stålpriser. Från och med 2012 

vände kostnaderna nedåt och från och med 2014 har kostnadssänkningen gått i 

snabb takt. Mellan 2014 och 2016 sjönk kostnaderna med 40 procent. Under det 

andra halvåret 2016 låg den genomsnittliga produktionskostnaden för havsbaserad 

vindkraft i världen på 126 USD/MWh, motsvarande 114 EUR/MWh, vilket visas 

i Figur 3.1 nedan. 
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Figur 3.1 Utvecklingen av internationella produktionskostnader för havsbaserad och 

landbaserad vindkraft 2009-2016. Källa: BNEF, Levelised cost of energy update H1 2016. 

Under det senaste halvåret har det varit rekordlåga priser på de vinnande buden i 

de senaste anbudsomgångar för havsbasarad vindkraft som genomförts i Danmark 

och Nederländerna. I juli 2016 vann Dong Energy A/S anbudsomgången för att 

utveckla vindkraftparkerna Borsele I & II utanför Nederländernas kust. Det 

vinnande anbudet uppgick till 72,7 EUR/MWh, vilket var den då hittills lägsta 

kostnaden för en havsbaserad vindkraftspark. Innan dess var Vattenfalls vinnande 

anbud från 2015 för Horns Rev III i Danmark det som uppvisat den klart lägsta 

kostnaden, motsvarande 103 EUR/MWh. I september 2016 vann Vattenfall 

anbudomgången för att utveckla de danska nearshore-projekten på ett anbudspris 

motsvarande 63,7 EUR/MWh och två månader senare, i november 2016 vann 

Vattenfall även anbudet för Kriegers Flak i Östersjön med ett rekordlågt anbudspris 

på 49,9 EUR/MWh. Dessa budpriser ligger på halva eller under halva nivån av de 

produktionskostnadsnivåer som Bloomberg redovisar för andra halvåret 2016. 

Budpriserna är dock inte samma sak som produktionskostnadsnivån (LCOE), 

vilket utvecklas närmare i avsnitt 3.2.3. Det är dock för tidigt att dra slutsatser om 

den kommande kostnadsutvecklingen utifrån den senaste utveckling av anbuds-

priser. Kommande anbudsomgångar i Storbritannien och Borsele III och IV i 

Nederländerna under 2017 kommer att ge oss mer kunskap om troliga 

produktionskostnadsnivåer framöver.   

Det är också viktigt att beakta att det inte går att jämföra olika anbudspriser med 

varandra, utan att känna till vad som ingår i priserna och vilken tidsperiod de 

sträcker sig över. I anbudspriset för de danska nearshore projekten ingår 

nätanslutningskostnaden i anbudet, men eftersom projekten ligger nära land, är 

denna kostnad förhållandevis låg jämfört med andra havsbaserade 

vindkraftparker. Anbuden för Borseleprojekten och Krigers Flak omfattar inte 

elanslutningskostnaderna. De danska anbudspriserna kommer att gälla under 

12 000 fullasttimmar, vilket motsvarar ca 12 år, medan anbudet för Borsele I och II 

gäller de 15 första driftåren. Dessutom är risken kopplad till utvecklingkostnader 

låg i både de danska och nederländska projekten i jämförelse med exempelvis 
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projekt i Storbritannien, eftersom tillstånden redan är ordnade för de utvalda 

områdena och staten ansvarar för elanslutningen. 

3.2.2 Förklaringar till sjunkande kostnader 
En förklaring till de sjunkande kostnaderna på senare tid är att det skett ett tydligt 

tekniksprång till introduktionen av turbiner med en installerad effekt på mellan 6 

och 8 MW. Det kan jämföras med 3,6 MW turbiner som är vanliga i de parker 

som är i drift idag. Den nya generationen vindkraftverk förväntas vara betydligt 

mer kostnadseffektiva än mindre turbiner, tack vare förbättrad tillförlitlighet och 

prestanda. Dessutom blir de totala kostnaderna lägre tack vare att det behövs färre 

turbiner, fundament och kortare interna elledningsnät. Utvecklingen mot större 

turbiner har möjliggjorts av att det idag finns ett ökat förtroende för den havs-

baserade marknaden och en vilja hos flera aktörer att ta tekniska risker. Ett 

exempel på det sistnämnda är att stora energibolag har lagt order på nya turbiner 

innan de är fullt certifierade. Detta ger turbinproducenten den säkerhet den 

behöver för att kommersialisera nya produkter och bygga effektiva 

leveranskedjor. Det har även skett en utveckling av fundament, installationsteknik 

och elektrisk infrastruktur och denna utvecklade teknik förväntas användas i de 

kommande projekten i Europa i närtid. Ökad erfarenhet har också lett till 

förbättrade drift- och underhållsstrategier. En annan förklaring till sjunkande 

kostnader är att den genomsnittliga parkstorleken i Europa ökat över tid och idag 

ligger strax under 400 MW. Dessa parkstorlekar möjliggör skalfördelar, speciellt 

för aktörer som har samordningsmöjligheter med andra egna vindkraftparker i 

närheten. Vindkraftsindustrin har även gynnats av vissa positiva 

makroekonomiska trender, såsom stabila och låga råvarupriser, låga oljepriser, 

lågt ränteläge och gynnsamma växelkurser. Dessa faktorer har också bidragit till 

lägre finansieringskostnader och sänkt kostnadsnivå. Under det senaste året har 

dessutom genomförande av anbudsförfarande i flera länder skapat förutsättningar 

för ökad konkurrens och press i hela leverantörskedjan, vilket leder till lägre 

kostnader och anbud.  

3.2.3 Kostnader för havsbaserad vindkraft i Östersjön idag 
Idag finns endast ett fåtal havsbaserade vindkraftverk som är i drift i Östersjön, 

vilket gör att tillgången på kostnadsdata är begränsad. Alla parker i svenska 

farvatten förutom Kårehamn uppfördes dessutom för mer än fem år sedan 

(Utgrunden I 2000, Lillgrund 2007, Vindpark Vänern 2009), vilket gör att 

kostnadsdata från dessa parker inte är representativa för kostnadsläget idag. 

Energimyndigheten har tidigare bedömt kostnadsläget i rapporten Produktions-

kostnadsbedömning för vindkraft i Sverige (ER 2014:16), där den generella 

produktionskostnaden uppskattas ligga runt 1,0 kr/kWh. I Havsbaserad vindkraft 

(ER 2015:12) uppskattas produktionskostnaderna i Östersjön ligga mellan cirka 

0,75-1,05 kr/kWh. 

För att få en uppfattning om kostnadsläget idag i Östersjön kan det vinnande 

anbudspriset för danska Kriegers Flak på 50 EUR/MWh från november 2016 

fungera som ett riktmärke. I anbudspriset ingår dock inte kostnaden för 
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elanslutningen, eftersom det är Energinet.dk som står för byggandet av elkabeln 

och transformatorer. Elnätskostnaden för ett projekt i Kriegers Flak placering 

skulle enligt de kostnadsberäkningar som gjorts till denna rapport uppgå till cirka 

10 EUR/MWh. Det är också viktigt att beakta att anbudspriset inte gäller för idag, 

utan för perioden 2019-2021, då vindkraftparken ska uppföras. Även det vinnande 

anbudspriset på 63,7 EUR/MWh för de danska nearshore-projekten utanför 

Danmarks västkust kan ses som en indikation för kostnadsläget i Östersjön. 

Förutsättningarna för dessa projekt, vad gäller närhet till land och begränsat 

vattendjup, liknar de som råder på de mest kostnadseffektiva platserna i Östersjön. 

De danska projekten har dock bättre vindförhållanden än de som råder i Östersjön.  

Värt att påpeka är att anbudspriserna inte är samma sak som den generella  

produktionskostnadsnivån. Det finns flera förklaringar till det vilka listas nedan: 

 Stödet till det vinnande anbudet ges endast under en viss tid (eller för en viss 

volym), ofta 15 år, medan LCOE täcker hela den ekonomiska livslängden som 

vanligen är 20-25 år. De antaganden som anbudsgivarna gör för perioden efter 

stödet spelar därför en stor roll för vilken nivå anbudspriset hamnar på. Vatten-

fall har troligen utgått från andra antaganden än vad Energimyndighetens 

konsult gjort i sin kostnadsbedömning22.  

 Finansieringen spelar en otrolig stor roll för prisnivån på anbuden. Den 

nuvarande ekonomiska situationen med låga räntor resulterar i att det finns 

många aktörer som söker säkra investeringar, även de som har låg avkastning. 

Det leder i sin tur till att finansieringskostnaderna för närvarande är historiskt 

låga. Hur dessa förutsättningar kommer att se ut 2035 är omöjligt att förutse. 

Det bedöms dock inte som troligt att finansieringsförutsättningarna kommer att 

förbättras påtagligt ytterligare med tanke på de gynnsamma förutsättningarna 

som råder idag.  

 Antaganden om ekonomisk livslängd i beräkningarna (se kapitel 3.3) ligger på 

22,5 år och är oförändrad mellan 2020 och 2035 i kostnadsberäkningarna för 

teknikscenarierna. I verkligheten har många aktörer ganska nyligen gått från 20 

till 25 år i teknisk livslängd, vilket gör att en förlängning av den ekonomiska 

livslängden mot just 25 år troligen kommer att kunna ske, särskilt om det är 

hård konkurrens i en anbudsomgång. 

 Anbudsförfarande med platsspecifika auktioner och många budgivare leder till 

hård konkurrens och prispress nedåt. Det är troligt att ett eventuellt auktions-

förfarande i Sverige (enligt Energimyndighetens förslag från 2015 som tar 

hänsyn till redan projekterade platser) inte kommer generera lika kostnads-

effektiva bud som platsspecifika auktioner skulle göra, eftersom platsspecifika 

auktioner öppnar för mer strategisk budgivning 

                                                 
22 SWECO. Havsbaserad vindkraft – potential och kostnader. En rapport till Energimyndigheten 

(2017). 
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 Kostnadsberäkningar som gjorts i denna rapport är projektspecifika, de lokala 

förhållandena spelar en stor roll för kostnadsskillnaden mellan projekten. Det 

måste beaktas vid en jämförelse mellan olika projekt.  

 Kriegers Flak är ett projekt med mycket goda förutsättningar, vindförhåll-

andena är mycket bra och det är grundare vatten på den danska sidan än den 

svenska sidan.  

 Anbudspriset omfattar inte elanslutningskostnaden, eftersom det är danska 

staten som ansvarar för den. Dessutom bedöms risken i projektet vara 

förhållandevis låg jämfört med projekt i andra länder, både på grund av att 

staten står för elanslutningen och för att ordna tillståndet för etableringen. 

Värt att lyfta fram är att vid en kostnadsberäkning med den kostnadsberäknings-

modell som använts i analysen som redovisas i denna rapport hamnar produk-

tionskostnaderna för Kriegers Flak på ca 55 EUR/MWh. I denna beräkning 

används en 8 MW turbin och en 10 procent säkerhetsmarginal (s.k. contingency) 

har lagts till. Nätanslutning är exkluderad. Det talar enligt Energimyndighetens 

bedömning för att beräkningsmodellen ligger på rätt kostnadsnivå. Hade en 

10 MW turbin valts, som Vattenfall planerar för i Kriegers Flak, skulle den totala 

kapitalkostnaden kunnat reduceras ytterligare.  

3.3 Kostnadsutveckling på sikt 

3.3.1 Analyser av tre olika scenarier 
För att bedöma kostnadsutvecklingen fram till 2035 har Energimyndigheten låtit 

utföra kostnadsberäkningar för tre olika scenarier för teknisk utveckling av 

turbinmodeller, ett huvudscenario, ett offensivt scenario och ett konservativt 

scenario. Fokus har legat på turbinens dimensioner och prestanda, i första hand 

rotordiameter, generatorstorlek, navhöjd och effektkurva. De tre olika scenarierna 

belyser troligt utfallsrum för kostnadsutvecklingen. En beskrivning av antagande 

och beräkningsförutsättningar redovisas i Bilaga 2. 

I huvudscenariot förväntas utvecklingstakten av turbindimensioner att avta och 

2035 antas att 11 MW turbiner kommer att användas. I det offensiva scenariot 

antas att turbinleverantörer kommer att fortsätta utveckla nya modeller i en takt som 

motsvarar den som vi historiskt sett i branschen, vilket resulterar i antagande om 

16 MW turbiner år 2035. I det konservativa turbinscenariot väntas ingen fortsatt 

utveckling mot större turbiner att ske jämfört med dagens nivåer. (turbinstorlek 

7,6 MW år 2035). I detta scenario kommer tillverkarna att flytta fokus till att 

utveckla och optimera befintliga turbinplattformar.  

3.3.2 Skillnader i kostnadsdrivande faktorer mellan Nordsjön och 
Östersjön 

Svenska farvatten beskrivs ofta som hav med goda förutsättningar för etablering 

av havsbaserad vindkraft. Detta är baserat på faktorer såsom låg salthalt, avsaknad 

av tidvatten, långa kuststräckor med grunt vatten, låg våghöjd samt låga 
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extremvindar. För att kunna göra bedömningar av produktionskostnaderna i 

Östersjön har skillnaderna i kostnadsdrivarande faktorer mellan Nordsjön och 

Östersjön analyserats. Resultatet redovisas i tabellen nedan. Vilka kostnads-

skillnader dessa fysiska skillnader väntas resultera i, visas av beräkningar av 

kostnadsutvecklingen för olika typprojekt i Östersjön och Nordsjön som redovisas 

i avsnittet nedan och summeras i kapitel 3.3.4 .  

Tabell 3.2 Skillnader i kostnadsdrivande faktorer mellan Nordsjön och Östersjön 

Parameter Skillnad Östersjön jämfört 
med Nordsjön 

Möjlig effekt jämfört med Nordsjön 

Medelvind ca 1-1,5 m/s lägre i Östersjön 
än i Nordsjön  

Lägre produktion, mindre intäkter 

Extremvind  Lägre extremvind och lägre 
andel extremvind i Östersjön 
jmf Nordsjön 

Högre tillgänglighet under drift, kortare avbrottstider 

   Högre tillgänglighet under byggnadsfas: Kortare byggtid, 
lägre risk, mindre väntetid, dock bedöms den totala 
investeringskostnaden inte påverkas nämnvärt 
 
För att optimera turbinval är det möjlig att bygga turbiner 
med större rotordiameter vid samma fundamentstorlek 
som i Nordsjön. Oklart om skillnaden i extremvind 
motiverar en lägre turbinklass och därmed potentiellt 
billigare turbin. Troligtvis ingen större skillnad i 
investeringskostnad/MW. 

    

Vind-skjuvning Påverkas mer av landmassor i 
Östersjön 

Ökad belastning. Endast över 200 m höjd (LLJ) men även 
sjöbris m.fl. faktorer på lägre höjd. Påverkar val av turbin, 
men bedöms inte påverka kostnaderna. 

Vattendjup Längre kuststräcka med 
grunda vatten i Östersjön jmf 
med Nordsjön 

Ger förutsättningar för billigare fundament, men val av 
fundament beror även på bottenförhållanden. 

  " Möjligt att använda anpassade båtar som kan ge billigare 
byggnation 

Våghöjd Ca 1 m lägre i medel i 
Östersjön jämfört med 
Nordsjön 

Kortare fundament men högre torn, som kan bli något 
billigare, eventuellt mindre korrosionsrisk på grund av 
minskat vågstänk 

   Lättare att bygga, ökad tillgänglighet både vid byggnation 
och drift och underhåll, lägre drift och underhållskostnader 

   

Strömmar Mycket lägre strömmar i 
Östersjön 

Minskad belastning på fundament, Billigare fundament, 
mindre belastning 

Tidvatten Mycket mindre tidvatten i 
Östersjön 

Enklare med ”boatlanding”, bedöms dock ha begränsad 
påverkan på tillgänglighet, driftskostnad och tillgänglighet 
idag. 

Bottenför-
hållanden 

Sällan lämpad för monopiles I 
Östersjön 

Är platsberoende, på många lokaliseringar finns 
förutsättningar för billigare fundament i Östersjön.  

Avstånd till 
land 

Längre kust med fler kustnära 
platser i Östersjön än i 
Nordsjön 

Enklare logistik vid byggnation och drift, kortare 
transfertider, minskat behov av helikopter, lägre drift och 
underhållskostnader samt billigare elanslutningar 

Is Betydligt större risk för is i 
Östersjön jmf med Nordsjön. 

Fundament måste utformas så att de bryter isen, två 
plattformar eller uppvärmning kan krävas för säker 
boatlandning. Behov av kabelskydd. Resulterar i dyrare 
kabelskydd. 
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3.3.3 Analys av den tekniska kostnadsreduktionspotentialen i 
Östersjön 

Utöver den övergripande analysen av förutsättningarna i Östersjön så analyseras 

även fyra svenska typprojekt i kostnadsanalysen. Detta eftersom kostnaderna i 

hög grad är projektspecifika och beror på de fysiska förhållanden som råder på 

den aktuella platsen. I Tabell 3.3 redovisas typiska data för tre av dessa 

typprojekt. Det fjärde typprojektet redovisas i kapitel 5 Flytande vindkraft. 

Kostnadsanalysen omfattar enbart den tekniska kostnadsreduktionspotentialen, 

finansieringsförutsättningarna har antagits vara oförändrade. 

Tabell 3.3 Typiska data för typprojekten. 

 Typprojekt 1 
Östersjön 

Typprojekt 2 
Östersjön 

Typprojekt 3 
Östersjön 

Avstånd från land 4 km 11 km 33 km 
Vindhastighet 100 m asl 8,83 m/s 8,87 m/s 8,89 m/s 
Produktion [GWh/år] 1 095-1 210 1 101-1 215 1 100-1 213 
Genomsnittligt vattendjup 13 m 13 m 28 m 
Sediment Lera Lera Lera 
Fundament Mest sannolikt 

gravitation 
Mest sannolikt 
gravitation 

Fackverkskonstruktion 

Nätanslutning Växelström Växelström Växelström 

Kostnadsutveckling – typprojekt 1 Östersjön 

Typprojekt 1 har bra vindhållanden, ligger i grunt vatten och nära kusten. Alla 

dessa komponenter bidrar till den låga kostnadsnivån. Potentialen för 

kostnadsreduktion begränsas av ett antagande om begränsad kostnadsreduktions-

potential för gravitationsfundament. Beroende på teknikutvecklingsscenario och 

antagen WACC, uppskattas den tekniska kostnadsreduktionspotential uppgå till 4-

12 EUR/MWh mellan 2020-2035 för projektet, vilket motsvarar 6-17 procent och 

visas i Figur 3.2. Elnätkostnaderna för typprojekt 1 uppgår till 3-4 EUR/MWh, 

vilket är lägst av de redovisade referensprojekten. Uttryckt i EUR/MWh minskar 

LCOE från 60 EUR/MWh år 2020 till 53 EUR/MWh 2035 i huvudscenariot, 

beräknat med 6 % WACC. Störst kostnadsminskning väntas i det offensiva 

teknikutvecklingsscenariot, där kostnaderna sjunker till 49 EUR/MWh år 2035 

enligt dessa beräkningar.  
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Figur 3.2 Kostnadsutveckling 2020-2035 för typprojekt 1 Östersjön. Källa: Sweco 2017 

Störst förändring vad gäller de ingående kostnadsposterna står drift och 

underhållskostnaderna för, som väntas minska med 4 EUR/MWh, följt av 

fundamentkostnaderna som väntas minska med knappt 2 EUR/MWh under 

perioden, vilket visas i Figur 3.3. Övriga kostnader förväntas endast minska 

marginellt under perioden, vilket beror på de antagande som har gjorts i 

kostnadsanalysen, vilka beskrivs i bilaga 2. 

 

Figur 3.3 Fördelningen på ingående kostnadsposter för typprojekt 1 Östersjön 2020 och 

2035, beräknat med 6 % WACC. Källa Sweco 2017 

Kostnadsutveckling -typprojekt 2 Östersjön 

Typprojekt 2 har bra vindförhållanden, ligger relativt nära kusten (11 km) och har 

relativt begränsat vattendjup, där det är möjligt med gravitationsfundament. Detta 

resulterar i högre kostnadsnivåer jämförbara med typprojekt 1. Det som skiljer är 

framförallt nätanslutningskostnaden, som bedöms ligga högre än för typprojekt 1, 

mellan 5-7 EUR/MWh. Kostnadsreduktionspotentialen bedöms vara i samma 

storleksordning som för typprojekt 1. Det innebär att produktionskostnaderna 

sjunker från cirka 63 EUR/MWh till cirka 55 EUR/MWh år 2035, räknat med 6 

procent WACC. Det offensiva scenariot ger störst kostnadsreduktion även för 
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detta typprojekt och det är drift- och underhållskostnaderna som bidrar mest till 

kostnadssänkningen även för typprojekt 2, vilket visas i Figur 3.4. 

  

 

Figur 3.4 Kostnadsutveckling 2020-2035 för typprojekt 2 Östersjön. Källa: Sweco 2017 

Kostnadsutveckling - typprojekt 3 Östersjön 

Typprojekt 3 Östersjön har bra vindförhållanden, men ändå högre kostnader i 

jämförelse med de andra svenska referensprojekten, främst beroende på att det 

ligger på längre avstånd, 33 km från kusten och på större vattendjup. Detta leder 

till att nätanslutnings- och fundamentkostnaderna är högre i detta projekt. 

Elnätanslutningen bedöms utgöra ca 8-11 EUR/MWh, motsvarande 15 procent av de 

totala produktionskostnaderna. Kostnadsreduktionspotentialen antas vara 5-14 

EUR/MWh mellan 2020-2035 (motsvarande 7-18 %), vilket innebär att 

produktionskostnadsnivåerna för typprojektet sjunker från 66-73 EUR/MWh år 

2020 till 58-69 EUR/MWh år 2035 vid 6 % WACC, se Figur 3.5. En anledning till 

att kostnadsreduktionspotentialen bedöms vara något högre än för de övriga 

typprojekten är ett antagande om att fackverksfundament kommer att användas, 

som bedöms ha högre industrialiserings- och kostnadsreduktionspotential än 

gravitationsfundament.  
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Figur 3.5 Kostnadsutveckling 2020-2035 för typprojekt 3 Östersjön. Källa: Sweco 2017 

Utveckling av en anpassad Östersjöanpassad turbin 

I de beräknade kostnadsreduktionspotentialer som redovisas ovan antas samma 

teknik användas i Östersjön som används i Nordsjön. Om en utbyggnad kommer 

igång i Östersjön är det tänkbart att leverantörerna väljer att utveckla turbiner som 

är mer anpassade till ”Östersjöförhållande”, det vill säga är anpassade till de vind-

förhållanden som råder i Östersjön och därför har större rotordiameter. Därför har 

en analys gjorts av kostnadsreduktionspotentialen om sådana Östersjöturbiner 

används i typprojekt 1 Östersjön. Analysen visar att produktionen i de utvalda 

typprojekten kan öka med cirka 9 procent på samma plats med sådana turbiner. 

Antas turbinkostnaden samtidigt endast öka med 2,1 procent och fundament-

kostnaden öka på grund av de större påfrestningarna, så att den totala CAPEX-

ökningen hamnar runt 3 procent, leder det till att produktionskostnaden sjunker 

med 3-5 EUR/MWh, jämfört med turbiner av samma generatorstorlek och mindre 

rotordiameter i huvudscenariot, vilket visas i Figur 3.6. 

En utveckling av den typen av turbin på samma turbinplattform skulle alltså 

sannolikt kunna bidra ytterligare till kostnadsreduktion för projekt i svenska 

farvatten. Denna turbin är dock inte bäst ur kostnadsreduktionssynpunkt. Störst 

kostnadsreduktion till 2035 uppnås med det offensiva scenariot vilket också visas 

i Figur 3.6.  
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Figur 3.6 Kostnadsutveckling för typprojekt 1 Östersjön vid ett scenario med en 

”Östersjöturbin”. Källa: Sweco 2017 

3.3.4 Kostnadsjämförelse med projekt i Nordsjön 
Det finns uppgifter om att produktionskostnaderna för havsbaserad vindkraft i 

Östersjön är lägre än i Nordsjön, tack vare gynnsamma förhållanden i Östersjön. 

Det handlar om låg salthalt, avsaknad av tidvatten, långa kuststräckor med grunt 

vatten, låg våghöjd samt låga extremvindar. Den begränsade tillgången på aktuella 

kostnadsdata från Östersjöprojekt har dock gjort det svårt att verifiera hur stor 

skillnaden i kostnader egentligen är. Därför har här en kostnadsjämförelse gjorts 

med ett par typiska Nordsjöprojekt. 

Generellt sett kan sägas att vindförhållandena för de typiska Nordsjöprojekt är 

ca 1 m/s bättre än för de svenska typprojekten (100 meter över havet). Detta 

resulterar i högre produktion för samma teknikutvecklingsscenario, navhöjd och 

parkstorlek. Ett antagande om sämre väderfönster i Nordsjön begränsar tillgäng-

ligheten en aning för parkerna längre bort från kusten, vilket drar ned produk-

tionen vid oplanerat underhåll.  

Tabell 3.4 Typiska Nordsjöprojekt 

 Nordsjön DK1 Nordsjön DE1 
Avstånd från land 30 km 54 km 
Vindhastighet  
100 m över havet 

9,94 m/s 9,92 m/s 

Produktion [GWh/år] 1 108-1 225 1 259-1 363 
Genomsnittligt vattendjup 16 m 27 m 
Sediment Sand Sand 
Fundament Monopile upp till 10 MW Monopile upp till 10 MW 
Nätanslutning Växelström Växelström 

Kostnadsutveckling typprojekt Nordsjön Dk1 

Typprojektet Nordsjön DK1 återspeglar ett typiskt danskt Nordsjöprojekt, som 

ligger 30 km från land med ett genomsnittligt vattendjup på 16 m och en 

vindhastighet av 9,94 m/s. Det låga vattendjupet leder till relativt låga 
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fundamentkostnader. Elanslutningskostnaden bedöms vara ca 7-9 EUR/MWh, 

beroende på teknikutvecklingsscenario. Kostnadsnivån ligger ca 10 EUR/MWh 

högre än i typprojekt 1 Östersjön, men något lägre än typprojekt 3 Östersjön. 

I huvudscenariot och det offensiva scenariot, vilka har större generatorstorlek än 

10 MW, förutsätts att det är möjligt att introducera fackverkskonstruktioner. Detta 

eftersom det finns en begränsning för så kallade XL-monopiles23 som är större än 

10 MW i den använda kostnadsmodellen. 

Kostnadsreduktionspotentialen för detta projekt har beräknats till 5-12 

EUR/MWh, vilket motsvarar 6-16 %, vilket visas i Figur 3.7. Det innebär att 

kostnaderna sjunker från 67 EUR/MWh 2020 till 60 EUR/MWh 2035 i 

huvudscenariot, beräknat med 6 procent WACC. Även för detta typprojekt blir 

kostnadsreduktionen störst i det offensiva scenariot. 

 

Figur 3.7 Kostnadsutveckling 2020-2035 för typprojektet Nordsjön DK1 Källa: Sweco 2017 

Kostnadsutveckling – Nordsjön DE1 

Typprojektet Nordsjön DE1 återspeglar ett typiskt tyskt projekt. Den ligger 

relativt långt från kusten (54 km) vilket gör att anslutningskostnaden blir mycket 

högre än för det danska typprojektet i Nordsjön, ca. 9-12 EUR/MWh. Projektet 

ligger även på lite djupare vatten (27 m), men har bra vindförhållanden. Produk-

tionskostnadsnivån ligger cirka 5 EUR/MWh högre än för det danska typprojektet 

och drygt 10 EUR/MWh högre än de billigaste projekten i Östersjön. Kostnaderna 

sjunker från 73 till 64 EUR/MWh i huvudscenariot under perioden vid 6 % 

WACC, vilket motsvarar än kostnadsreduktion på 7-17 %, se Figur 3.8. Störst 

kostnadsreduktion uppnås i det offensiva scenariot.  

                                                 
23 XL-monopiles är monopilefundament som har en diameter som överstiger 7 meter och som 

klarar den stora belastningen som krävs vid installation av stora vindkraftsturbiner. 
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Figur 3.8 Kostnadsutveckling 2020-2035 för typprojektet Nordsjön DE1. Källa: Sweco 2017 

I Swecos kostnadsanalys har även beräkningar gjorts för ett typprojekt i Irländska 

sjön, som tack vare gynnsamma förutsättningar (endast 8 km till land, litet vatten-

djup (ca 8 m) och mycket bra vindförhållanden) har en kostnadsnivå som är jäm-

förbar med de mest kostnadseffektiva typprojekten i Östersjön. Även kostnads-

reduktionspotentialen är jämförbar med typprojekt 1 och 2 i Östersjön. 

Kostnaderna för projektet i Irländska sjön sjunker från 62 till 55 EUR/MWh under 

perioden (vid 6 % WACC).  

Slutsatser om kostnadsjämförelse mellan Nordsjön och Östersjön 

Enligt dessa bedömningar är kostnadsnivåerna generellt sett lägre i Östersjön än 

Nordsjön: Hur stora skillnaderna är beror dock på vilka av typprojekten i 

Östersjön och Nordsjön som jämförs med varandra. Jämförs de projekt som har 

lägst respektive högst kostnader i Östersjön respektive Nordsjön i denna kostnads-

analys (det sistnämnda gäller typprojektet i Irländska sjön) har Östersjöprojekten 

endast 2-3 procent lägre kostnader. Jämförs det billigaste typprojektet i Östersjön 

med det dyraste i Nordsjön har Östersjöprojektet knappt 20 procent lägre kostnader. 

Detta kan jämföras med tidigare uppskattningar, där kostnaderna har angivits vara 

20-30 procent lägre i Östersjön. Skillnaden kan förklaras med att man i de tidigare 

bedömningarna har utgått från en högre generell kostnadsnivå i Nordsjön än vi ser 

idag, vilket i sin tur beror på att de låga anbudspriser som vi sett för Nordsjö-

projekt under 2016 inte har ingått i dessa bedömningar. Det beror också på att 

jämförelsen i denna kostnadsanalys görs med Nordsjöprojekt som har förhållande-

vis likartade förutsättningar som i Östersjöprojekt vad gäller vattendjup och närhet 

till land, som har stor påverkan på kostnaderna. Merparten av de projekt som 

byggs utanför Storbritannien har helt andra fysiska förutsättningar, med betydligt 

större havsdjup och längre avstånd till land, vilket hittills har resulterat i produk-

tionskostnadsnivåer som legat över 100 Euro/kWh. Östersjön bedöms dock totalt 

sett har bättre förutsättningar än Nordsjön för havsbaserad vindkraft till låga 
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kostnader, tack vare att kuststräckan med grunda vatten är längre i Östersjön än i 

Nordsjön.  

När det gäller kostnadsreduktionspotentialen är den i samma storleksordning för 

projekten i Nordsjön som i Östersjön. För Nordsjöprojekten bedöms den uppgå till 

5-17 procent, beroende på plats och fundamentsval. För Östersjöprojekten ligger 

reduktionspotentialen på 6-18 procent. 

3.3.5 Möjliga kostnadsreduktioner vid förändrade finansiella 
förutsättningar 

Analysen av kostnadsreduktionspotentialen som redovisas ovan omfattar enbart 

de kostnadsreduktioner som är en följd av den tekniska utvecklingen. Det finns 

flera andra faktorer som kan bidra till sjunkande kostnader, som inte har beaktats i 

dessa beräkningar. I de tekniska scenarierna har finansieringsförutsättningarna 

antagits vara oförändrade under perioden. Förändras dessa förutsättningar har 

detta stor påverkan på utfallet. I syfte att även beakta hur dessa faktorer påverkar 

kostnadsreduktionspotentialen har en känslighetsanalys med förändrade finansi-

eringsförutsättningar gjorts för typprojektet 1 Östersjön. I analysen görs beräk-

ningar med olika livslängder från 25 år till 20 år, olika storlekar på projektmargi-

naler (contingency) från 10 till 6 procent och en WACC mellan 9 procent och 

5 %. Känslighetsanalysen visar att den totala kostnadsreduktionen landar på 

38 procent under samma period, om man går från 9 procent WACC, 10 procent 

buffert och en ekonomisk livslängd på 20 år till 5 procent WACC, 6 procent 

buffert och en ekonomisk livslängd på 25 år. Detta ska genomföras med den 

tekniska kostnadsreduktionspotentialen som beräknas till 12 procent:  

Enbart en förlängning av den ekonomiska livslängden från 22,5 år (referens-

livslängd) till 25 år innebär en ca. 3,7 procent kostnadsreduktion för typprojekt 1 

Östersjön. En förändring från 20 år till 25 års livslängd ger en kostnadsreduktion 

på hela 7,7 procent (vid samma buffert och 6 % WACC). Att gå från en 10 pro-

cent buffert till 6 procent, vilket skulle vara tänkbart för en mogen teknologi i ett 

känt område och med stabila energipolitiska förutsättningar, betyder en ca. 

2,7 procent lägre LCOE för typprojekt 1 år 2025.   

Detta visar att kostnadsreduktionspotentialen kan vara betydligt större än 12 procent 

under perioden 2020-2035, om även förändrade finansieringsförutsättningar vägs 

in. Det visar också att det är viktigt att klargöra vad som ingår i en kostnadsreduk-

tionsbedömning och att det inte går att jämföra olika bedömningar med varandra 

om man inte känner till beräkningsförutsättningarna.  
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Tabell 3.5 Känslighetsanalys för LCOE för typprojekt 1 Östersjön i huvudscenariot: olika 

livslängder, WACC och projektmarginaler (contingency). Text markerad med fetstil är 

referensantagande. Gråskuggade LCOE är den förändring i finansieringsförutsättningar 

som ger en kostnadsreduktion på 38 % i texten ovan. Källa Sweco 2017 

WACC Ekonomisk 
livslängd (år) 

Projekt 
buffert 

LCOE 2020 
[EUR/MWh]  

LCOE 2035 
[EUR/MWh] 

9 % 20 6 % 72,2 63,8 

9 % 20 10 % 74,3 65,7 

9 % 25 6 % 68,4 60,3 

9 % 25 10 % 70,3 62,0 

6 % 22,5 10 % 60,1 52,7 

5 % 20 6 % 57,6 50,5 

5 % 20 10 % 59,1 51,8 

5 % 25 6 % 53,0 46,2 

5 % 25 10 % 54,4 47,5 

 

Känslighetsanalysen visar också att utfallet av kostnadsbedömningen är helt 

beroende av vilka antagande som görs, vilket förstås gäller alla bedömningar av 

den framtida kostnadsutvecklingen. Eftersom det i princip är omöjligt att förutse 

takten på teknik- och kostnadsutveckling, när eventuella tekniksprång kommer att 

inträffa samt hur finansieringsförutsättningarna kommer se ut framåt i tiden 

inrymmer alla framtida kostnadsbedömningar stora osäkerheter. För att få en god 

bild av kostnadsutvecklingen till 2035 kommer det därför behövas göras nya 

kostnadsbedömningar regelbundet, justerade utifrån den senaste teknik- och 

kostnadsutvecklingen,. 

3.3.6 Betydelsen av att bygga i Sverige 
I Energimyndighetens uppdrag ingår att bedöma betydelsen av en svensk satsning 

på havsbaserad vindkraft. En aspekt i denna bedömning handlar om att värdera 

om en utbyggnad i Sverige påverkar kostnadsutvecklingen för havsbaserad 

vindkraft både generellt och i Östersjön. 

Energimyndighetens övergripande bedömning är att en utbyggnad av havsbaserad 

vindkraft i Sverige inte har någon påverkan på kostnadsutvecklingen för havs-

baserad vindkraft internationellt. Marknaden för havsbaserad vindkraft är inter-

nationell och de flesta marknadsaktörerna är aktiva i alla länder där den 

havsbaserade vindkraften byggs ut. Kostnaden för havsbaserad vindkraft i 

Östersjön kommer därför att sjunka även om utbyggnaden inte sker inom Sveriges 

gränser.  

En mer omfattande svensk utbyggnad skulle dock kunna leda till att kostnaderna 

sjunker ytterligare i Östersjön genom att man lär sig mer om de specifika lokala 

förhållandena i installationsfasen och genom ännu mer anpassade drift- och 

underhållsstrategier. Effekterna av detta lokala lärande är viktiga men samtidigt 

svåra att kvantifiera eftersom vissa kostnadsreduktionspotentialer förutsätter att 

man utgår från samma hamn. Eftersom den här analysen utgår från att många av 
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de kostnadsreducerande processerna ”importeras” av projektörerna, bedöms det 

inte finnas några större, enskilda och specifika kostnadsreduktionsmöjligheter vid 

en högre utbyggnad i Östersjön, utöver synergier vid drift- och underhåll och 

förberedande installation och förmontering av detaljer i hamn. 

Det skulle krävas förhållandevis stora och långsiktigt, relativt säkra volymer, för 

att till exempel få skräddarsydda installationsfartyg för enbart Östersjön, i likhet 

med resonemanget för skräddarsydda Östersjöturbiner. Det är inte heller 

uppenbart att det skulle vara mer kostnadseffektivt att bygga till exempel 

fundamenten i ett höglöneland som Sverige jämfört med exempelvis Polen eller 

hur stora volymer som skulle krävas för att bygga upp en sådan 

underleverantörsindustri för vissa typer av fundament på ett kostnadseffektivt sätt. 

3.4 Skillnaden i produktionskostnad mellan land och 
hav 

Kostnaden för landbaserad vindkraft har bland annat analyserats i Energimyndig-

hetens rapport om produktionskostnader24 samt i kontrollstation 201725. En 

kostnadskurva och potentialen för landbaserad vindkraft idag visas i Figur 3.9. 

Produktionskostnadsberäkningarna och potentialbedömningen för landbaserad 

vindkraft utgår från planerade projekt som finns i projektdatabasen Vindbruks-

kollen och motsvarar således den realiserbara potentialen.  

Utifrån figuren går det att konstatera att projekt med en sammanlagd produktion 

på åtminstone 90 TWh har en produktionskostnad som är lägre än havsbaserad 

vindkraft, med samma antaganden om ränta. 

 

Figur 3.9 Kostnadskurva för planerade landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige år 2016, 

kr/kWh. De antagande som använts i de olika fallen är (redovisade i ordningen 1. låga 

kostnader, 2. referensfall 3. höga kostnader): Kalkylränta 5: 6,8 och 8 %, driftskostnad 0,12; 

0,148 och 0,17 kr/kWh, livslängd 20; 23,5 och 25 år, förluster i vindkraftparkerna 10, 14 och 

20 %. 

                                                 
24 Produktionskostnader för vindkraft i Sverige ER 2016:17 
25 ER 2016:09 och ER 2016:19 
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Havsbaserad vindkraft har en kostnadsutveckling som runt år 2030 innebär en 

kostnad beroende på typprojekt på mellan 50-70 öre per kWh. Även landbaserad 

vindkraft förväntas minska i kostnader på sikt. 

I Figur 3.10 visas en sammanställning av olika antaganden om 

kostnadsreduktioner på sikt. 

 

Figur 3.10 Sammanställning av tre scenarier för reduktion av LCOE för landbaserad 

vindkraft från undersökningen som genomfördes i IEA Wind Task 26. Graferna visar 

medianvärden för uppskattade kostnadsreduktioner. Källa IEA Wind Task 26  

För en långsiktig kostnadsbedömning av landbaserad vindkraft är det viktigt att 

både ta hänsyn till att det ständigt sker en utbyggnad och att kostnaden flyttas ut 

(längs potentialkurvan i Figur 3.9) och samtidigt sänks efter antagen kostnads-

reduktion (i Figur 3.10). 

En kombination av dessa figurer, med antagande om en linjär kostnadsreduktion 

på sammantaget 25 procent fram till 2030 visas i Figur 3.11. Här antas att cirka 

20 TWh byggs ut och att cirka hälften av de tillgängliga projekten inte kan reali-

seras och därför flyttas kostnaden linjärt fram till 40 TWh år 2030. 

Resultatet visar att kostnaden för landbaserad vindkraft kommer att ligga på mellan 

28 och 50 öre per kWh och i medelfallet på cirka 35 öre per kWh. Det betyder att 

landbaserad vindkraft kommer vara billigare än havsbaserad vindkraft även på sikt. 

 

Figur 3.11 Exempel på produktionskostnadsutveckling för landbaserad vindkraft fram till 

år 2030 med antagande om en kostnadsreduktion på 25 % till år 2030. 
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4 Marknadspotential för 
innanhavsbaserad vindkraft 

I uppdraget ingår att analysera hur stor den potentiella marknaden är för innan-

havsbaserad vindkraft i Sverige och internationellt. Efter Energimyndighetens 

samlade bedömning inleds detta kapitel med en genomgång av begreppet 

potential, därefter görs en genomgång av potentialen för innanhavsbaserad 

vindkraft i svenska farvatten, i Östersjön och internationellt sett. Slutligen 

diskuteras potentialen för innanhavsteknik. 

4.1 Energimyndighetens samlade bedömning 
Innanhav är en geografisk definition och förutsättningarna mellan innanhaven 

skiljer sig så pass mycket att en separat marknad för innanhavsbaserad vindkraft 

inte bedöms vara trolig. Energimyndigheten har därför valt att undersöka om 

någon speciell teknik anpassad för Östersjöns förhållanden kan komma att 

utvecklas och vilken potentiell marknad den i så fall har.  

Den övergripande bedömningen är att vindkraft i Östersjöförhållanden inte skiljer 

sig från annan havsbaserad vindkraft på ett så distinkt sätt att det är troligt att en 

särskild marknad skulle uppstå. Specialanpassade tekniker finns det däremot en 

stor marknad för, dock är dessa platsspecifika och inte geografiskt knutna till 

innanhav. Områden där samtliga eller merparten av förutsättningarna liknar de i 

Östersjön är ovanliga i resten av världen. Däremot kan havsbaserad vindkraft 

generellt sett byggas till en lägre kostnad i Östersjön jämfört med ute på öppna 

oceaner, vilket beskrivs i föregående kapitel. Den tekniska utveckling som kan ge 

lägre produktionskostnader handlar dock ofta om anpassningar av befintliga 

plattformar snarare än utveckling av helt nya tekniker.  

Det teknikspår som anses mest troligt är en specialanpassad turbin för innanhav 

och insjöar med liknande vindförhållanden som Östersjön. En sådan skulle kunna 

ge något lägre produktionskostnad, vilket beskrivs i kapitel 3.3. Bedömningen är 

att minst 1 000 vindkraftverk behöver byggas för att en konkurrensutsatt marknad 

för en sådan turbin ska uppstå, vilket motsvarar cirka 45 TWh.  

Den tekniska potentialen för utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Östersjön 

bedöms ligga runt 10 000 TWh. Hänsyn till vattendjup och andra större kostnads-

faktorer ger en ekonomisk potential på minst 1 000 TWh vilket motsvarar runt 

22 000 vindkraftverk. Förutsättningar för en konkurrensutsatt marknad finns 

alltså, även om det är oklart huruvida den specialanpassade turbinen skulle kunna 

användas på andra ställen än Östersjön eller om den är lämplig för alla områden 

i Östersjön.  

Marknadspotentialen i Östersjön är dock starkt beroende av politiska mål och 

ambitioner, vilka vid tidpunkten för uppdragets genomförande inte är tydliga. De 
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flesta länder har mål och ambitioner om förnybar energi men inga specifika mål 

för havsbaserad vindkraft. Så länge utbyggnaden är beroende av ekonomiskt stöd 

är den också helt beroende av tydliga politiska mål. För länder med kustområden 

både i Östersjön och i Nordsjön tillkommer en för bedömningen försvårande 

aspekt avseende vilken andel som kommer att byggas i respektive hav.  

Även i svenska farvatten bedöms den tekniska potentialen vara mycket stor; runt 

3 000 TWh, och den ekonomiska (i detta fall har en gräns på 80 EUR/MWh satts) 

minst 300 TWh, eller runt 6 500 stycken vindkraftverk. Marknadspotentialen är 

dock även starkt beroende av andra intressen. I Östersjön är konkurrensen om 

havet på många ställen stor. Exempel som är relevanta för svenska farvatten är att 

de första utkasten av havsplaneringen visar på utmaningen med att kunna priori-

tera ens områden som är utpekade som riksintresse för vindbruk, i vilka 

potentialen bedöms vara runt 50 TWh.  

Den realiserbara potentialen, då hänsyn till motstående intressen också vägs in, får 

därmed bedömas ligga runt 50, möjligen upp mot 100, TWh i svenska farvatten. 

Det är alltså möjligt men inte troligt att Sverige som enskilt land kan genomföra 

en utbyggnad som föranleder en ny typ av turbin anpassad för Östersjön. I denna 

rapport antas en utbyggnad om 15 TWh till 2030, vilket betyder att marknads-

potentialen är beroende av platsspecifika egenskaper hos de projekt som realiseras 

runt om i världen och satsningar av övriga Östersjöländer. 

Med tanke på de motstående intressen som finns, det ökade trycket på kustnära 

områden, och framtida behov av förnybar elproduktion är det viktigt att det görs 

satsningar på projekt som syftar till att öka samexistensen.  

Om utbyggnaden av havsbaserad kommer att ske först efter 2030 tillkommer 

utmaningar med långa ledtider och tillstånd som går ut. På grund av de långa 

ledtiderna för havsbaserad vindkraft kan det vara av vikt att se över om 

tillståndsprocesserna idag är anpassade för att hantera detta. Även möjligheten till 

förändring av tillstånd bör ses över så att teknikutvecklingen på området kan tas 

tillvara. Troligen bör även möjligheten till förenklingar för förnyade tillstånd 

undersökas då en rad förnybara anläggningar i drift kommer att behöva 

generationsväxla.  

Det är också motiverat att se över vilket skydd riksintressena har, om det behöver 

stärkas eller om det kan finnas behov av andra åtgärder för att upprätthålla den 

realiserbara potentialen som finns idag. För att möjliggöra en utbyggnad i ett 

senare skede är det viktigt att säkerställa att det finns platser med goda 

vindförhållanden där det går att bygga havsbaserad vindkraft kostnadseffektivt. 

4.2 Begreppet potential 
Begreppet potential kan definieras på olika sätt. Boyle (2004)26 delar upp potentialen 

i fyra delar som fritt översatt är tillgängliga resurser, teknisk potential, praktisk 

genomförbar potential samt ekonomisk potential. Tillgängliga resurser är själva 

                                                 
26 Boyle, Godfrey. Renewable Energy, Power for a sustainable future, 2004 
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energikällans energiinnehåll. Exempelvis den totala årliga solinstrålningen i Sverige. 

Den tekniska potentialen tar hänsyn till hur mycket av den tillgängliga resursen som 

verkligen kan utnyttjas med tillgänglig mogen teknik. Hänsyn tas också till att det inte 

går att bygga på vägar eller exempelvis en nationalpark. Nästa steg är den praktiskt 

genomförbara potentialen som även tittar på begränsningar i elnätet och problem med 

intermittent produktion. Även social acceptans och möjligheten att få tillstånd 

beaktas. Dessa kan dock vara relativt svåra att uppskatta särskilt för en teknik som 

befinner sig tidigt i utbyggnadstadiet. Potentialen är oftast uppritad på en kostnads-

kurva. Härifrån kan den ekonomiska potentialen härledas genom antaganden om olika 

elpriser och stödnivåer. 

För att komma närmare verkligheten är det viktigt att definiera vilken tidshorisont 

som avses vid en bedömning av den praktiskt genomförbara potentialen. Begräns-

ningar i resurser eller tillståndsprocesser kan medföra att det inte går att bygga mer än 

ett visst antal TWh per år. Detta behöver beaktas i analyserna eftersom det får konse-

kvenser både på kort och på lång sikt. I denna rapport benämns detta realiserbar 

potential fram till ett visst årtal. På längre sikt är det mycket svårare att förutse 

exempelvis tekniska utvecklingar, ekonomi och tillgänglighet vilket gör att det också 

blir svårare att kategorisera potentialen.  

I detta uppdrag ingår att analysera hur stor den potentiella marknaden är för innan-

havsbaserad vindkraft. Marknadspotential är ett mått på hur stor efterfrågan är på 

olika varor och tjänster i ett visst område inom en viss tid. Begreppet beskriver den 

maximala möjligheten att sälja en viss vara på en marknad. 

4.3 Potential för innanhavsteknik 

4.3.1 Begreppet innanhavsteknik 
I flertalet tidigare framtagna rapporter27 28 såväl från branschen som i Energimyn-

dighetens regeringsuppdrag om havsbaserad vindkraft 201529 beskrivs innanhavs-

teknik som en potentiell specialanpassad teknik som skulle kunna utvecklas om en 

tillräckligt stor marknad finns. Vid en genomgång av den befintliga teknik och de 

möjliga teknikutvecklingsspår som olika branschaktörer anser vara rimlig, vilket 

beskrivs mer i avsnitt 2.5, Tabell 3.2 samt i Swecos underlagsrapport30 kan dock 

slutsatsen inte bli annat än att begreppet innanhavsteknik snarare är en projekt-

specifik anpassad utformning av en park utifrån parametrar som kan anpassas med 

idag befintliga tekniker och plattformar. De förhållanden som råder i Östersjön 

kan generellt sägas ge upphov till något lägre produktionskostnader jämfört med 

de i exempelvis Nordsjön utan att någon specifik innanhavsteknik utvecklas. Det 

räcker med anpassning av befintliga plattformar till platsspecifika förhållanden 

som exempelvis bottenmaterial, våghöjder och vindförhållanden. Någon specifik 

                                                 
27 Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv, 

Vindenergi till havs, 2016 
28 Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt 

klimat och industriell utveckling, Chalmers Tekniska högskola, 2015 
29 Regeringsuppdrag Havsbaserad vindkraft 2015, Energimyndigheten (ER 2015:12) 
30 Sweco; Havsbaserad vindkraft – Potential och kostnader, 2016 
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teknik för den lägre salthalten i Östersjön jämfört med Nordsjön är enligt Energi-

myndighetens bedömning inte heller relevant då även en relativt låg salthalt ger 

upphov till korrosion. I insjöar är förhållandet annorlunda, så har man till exempel 

placerat landanpassade turbiner i Vänern. 

Vad krävs för att en marknad ska uppstå? 

Den teknikutveckling som möjligen skulle kunna vara en potentiell marknad är en 

offshoreturbin som är anpassad till de något lägre medelvindar som råder i 

Östersjön jämfört med i exempelvis Nordsjön. Genom att anpassa förhållandet 

mellan rotordiameter och generator kan antalet fullasttimmar optimeras. Även i 

det exemplet gäller dock att vindförhållandena är mer platsspecifika. Även om en 

sådan generalisering skulle göras är frågan 1) hur stor efterfrågan behöver vara för 

att en sådan specialanpassning ska göras, 2) hur stor efterfrågan behöver vara för 

att flera tillverkare skulle satsa på denna utveckling. Om endast en tillverkare 

satsar på utvecklingen kan påverkan snarare bli att produktionskostnaden stiger på 

grund av bristen på konkurrens. Enligt uppgifter från tillverkare skulle det behövas 

runt 200-300 stycken vindkraftverk för att en tillverkare skulle satsa på en utveck-

ling av en ny specialanpassad modell. För att få med konkurrensaspekten behövs då 

runt 1 000 stycken vindkraftverk byggas i liknande förhållanden som i Östersjön. 

Men för att våga satsa på en sådan utveckling skulle även utbyggnaden behöva 

vara planerad och säkrad mycket långt i förväg. Politiska mål, ambitioner och 

stödsystem är därför helt avgörande tills dess att havsbaserad vindkraft kan 

konkurrera med andra förnybara energislag utan något särskilt stöd. 

Potentiella områden utöver Östersjön 

En genomgång av innanhav och insjöar i världen har genomförts av Sweco. Olika 

parametrar har jämförts med förhållanden i Östersjön. Definitionen av innanhav är 

geografisk vilket gör att parametrarna som lyfts fram som speciellt gynnsamma 

för Östersjön inte passar in på många innanhav runt om i världen. Om exempelvis 

parametern ”lägre salthalt” ska vägas in är det fåtalet större insjöar som till 

exempel The Great Lakes som kan räknas in i den kategorin. Många områden som 

enligt den geografiska definitionen är innanhav, är delområden av oceaner vilket 

betyder att de till skillnad från Östersjön har mycket tidvatten och svårare vind-

förhållanden. För en mer utförlig överblick, se figur 42 i Swecos underlags-

rapport31. Slutsatserna är att det finns många innanhav runt om i världen som delar 

vissa av de gynnsamma parametrarna med Östersjön, medan väldigt få delar 

flertalet av parametrarna. 

Den realiserbara potentialen för en s.k. ”innanhavsteknik” är beroende av eventuell 

framtida utbyggnad i stora insjöar, av vilka merparten finns i Nordamerika. I USA 

byggs under 2016 en park på 30 MW vilket är den första större anläggningen. 

Potentialen i USA som helhet bedöms som stor och flera projekt, varav något 

enstaka är beläget i the Great Lakes, är under utveckling. Samtliga har dock stött 

på hinder och framtiden är mycket osäker. 

                                                 
31 Sweco; Havsbaserad vindkraft – Potential och kostnader, 2017 
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Potential i Östersjöområdet 

Den teoretiska tekniska potentialen, det vill säga om alla ytor i hela Östersjön 

inklusive Skagerak och Kattegatt skulle utnyttjas, är enligt Swecos bedömning 

runt 10 000 TWh. Runt hälften av ytan har djup över 50 meter vilket i dagsläget 

främst lämpar sig för flytande fundament. Många grunda områden har sämre 

vindlägen och ligger i områden som är skyddade eller används för andra intressen 

så som exempelvis farleder. Denna tekniska potential kan ställas i relation till den 

totala produktionen i Europa vilken motsvarar cirka 40 TWh32. Den tekniska 

potentialen i Östersjöområdet är således mycket stor. Den säger dock mycket lite 

om den realiserbara potentialen, där aspekter som skyddade områden, att endast 

en del av de lämpliga områdena kan komma att realiseras, politiska mål och 

ambitioner samt ekonomi måste beaktas. 

För att få en bild över en mer realiserbar potential behöver många faktorer vägas 

in. Genom att räkna på fiktiva vindparker kan de olika faktorerna vägas samman. 

För mer detaljerad beskrivning, se Swecos underlagsrapport. I Figur 4.1 visas de 

fiktiva vindparkernas elproduktion. Gröna markeringar visar de vindparker som 

ligger i lämpliga33 områden. 

 

Figur 4.1 Teoretisk elproduktion från fiktiva 300 MW vindparker (Sweco 2017) 

Figuren visar att de bästa 300 MW vindparkerna teoretiskt skulle kunna producera 

1,3 TWh var, samt att många av parkerna i lämpliga33 områden ligger i intervallet 

1,1-1,2 vilket motsvarar en kapacitetsfaktor på runt 38-40 procent. 

I en studie från år 2012 framtagen av BASREC poängsattes olika faktorer såsom 

exempelvis vindförhållanden, vattendjup och så vidare, för att jämföra potentialen 

i länderna runt Östersjön. Studien visade på en potential med rimliga ekonomiska 

förutsättningar på runt 1 000 TWh i hela Östersjön. Med tanke på den snabba 

                                                 
32 SWECO. Havsbaserad vindkraft – potential och kostnader (2017). 
33  Borträknade områden: farleder enligt IMO (International Maritime Organization), 

fågelskyddsområden enligt HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commision) och 

skyddade områden enligt OPSAR (Protecting and conserving the North-East Atlantic and it´s 

recources), 
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tekniska utvecklingen sedan framtagandet av studien är denna siffra mindre 

intressant än de redogörelser som visar hur områden i Östersjön med de bästa 

förutsättningarna är fördelade. Enligt deras poängsystem finns de bästa förutsätt-

ningarna längs Finlands kust, i Baltikum och Danmark. Bedömningen tar dock 

inte hänsyn till utmaningar som till exempel hårda väderförhållanden i norra 

Finland, eller andra intressen i de grunda områdena i södra Finland och Baltikum, 

och så vidare. Kartan som visar vilka poäng olika områden har fått visas i Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Ekonomiskt rimlig potential i Östersjön enligt BASREC:s studie “Conditions for 

deployment of wind power in the Baltic sea region”, Analysis part I, Enabling studies. 

Trots att mycket har ändrats de senaste fyra åren och trots alla osäkerhetsfaktorer 

ger kartan en fingervisning om var de bästa förhållanden i Östersjön finns. Det 

kanske mest intressanta är att jämföra denna karta med Figur 2.2 som visar projekt 

i olika faser. 

Även om man kan utgå ifrån att bedömningen BASREC gjort troligen skulle bli 

högre idag med tanke på teknikutvecklingen, är det fortfarande så att den faktorn 

som begränsar den realiserbara utbyggnaden mest, främst handlar om politiska 

ambitioner. Dessa förutsättningar kommer att fortgå till dess att havsbaserad 

vindkraft kommer ned i sådana kostnadsnivåer att stödsystem inte längre är 

nödvändiga. I de fall ambitionen hos länderna runt Östersjön höjs kan det 
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konstateras att potentialen för utbyggnad är mycket stor, åtminstone 25 gånger 

större än den producerade mängden från havsbaserad vindkraft i hela Europa idag. 

Målsättningar och ambitioner som finns idag redovisas i kapitel 7 samt i Swecos 

underlagsrapport. 

Ett annat sätt att beskriva problematiken är att jämföra siffran över tillståndsgivna 

projekt i Östersjön (2 888 MW) med prognoser för 2020 enligt nationella förny-

barhetsplaner vilket summeras till runt 4 600 MW. Beroendet av ekonomiska 

incitament gör att den realiserbara potentialbedömningen ändras med politiska 

mål och ambitioner vilket gör det svårt att göra bedömningar långt fram i tiden. 

Flera mål på längre sikt är ännu inte satta på nationell nivå utan endast för EU 

som helhet och ofta finns inte heller specifika mål för havsbaserad vindkraft utan 

endast för förnybar energi. Potentialen påverkas då av konkurrenskraften jämfört 

med andra förnybara energislag. 

Potential i svenska farvatten 

I svenska farvatten är den tekniska potentialen runt 3 500 TWh enligt Swecos 

bedömning, eller runt 3000 TWh givet att de icke lämpliga områdena34 inte räknas 

in. 

I Figur 4.3 visas kostnadskurvan för svenska projekt. Många områden med störst 

potential för låga kostnader ligger i det som här definieras som olämpliga (blåa 

markeringar) områden, medan många av de lämpliga områdena har höga 

kostnader (gröna markeringar). 

 

Figur 4.3 Kostnadskurva för svenska havsbaserade Östersjöprojekt enligt huvudscenariot, 

2025, 9 % WACC (figur 83 i Swecos rapport). 

Trots att flertalet av områden med teoretiskt lägst LCOE faller bort är potentialen 

fortfarande relativt hög. I Figur 4.3 kan man utläsa att minst 300 TWh skulle 

                                                 
34 Borttagna områden: farleder enligt IMO (International Maritime Organization), 

fågelskyddsområden enligt HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commision) och 

skyddade områden enligt OPSAR (Protecting and conserving the North-East Atlantic and it´s 

recources), 
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kunna realiseras relativt kostnadseffektivt vilket enligt denna bedömning 

motsvarar projekt som har LCOE under 80 EUR/MWh. Detta ska inte misstas för 

realiserbar potential då intäkterna i dagsläget inte når upp till de nivåerna. 

BASREC:s bedömning pekar snarare på en rimlig potential runt 100 TWh35. 

Bedömningarna är inte jämförbara eftersom olika metoder har använts och det är 

fyra år mellan dem, dock kan storleksordningen ändå ge en fingervisning om den 

realiserbara potentialen. En av anledningarna till att Swecos bedömning är tre 

gånger så hög kan, förutom den tekniska utvecklingen och olika bedömnings-

grunder, vara vilka områden som anses lämpliga respektive olämpliga. I Swecos 

bedömning är vissa områden undantagna. Det finns dock flera andra områden som 

kan bedömas som mindre lämpliga i tillståndsprocesserna, som till exempel 

Försvarsmaktens riksintressen och andra farleder än de som är borträknade i 

Swecos bedömning. Flera av dessa områden som enligt Swecos bedömning ingår i 

potentialen ligger dessutom i områden som får en låg LCOE. En realiserbar 

potential torde därmed vara lägre. Ett resonemang om detta förs vidare i 

avsnitt 4.4. 

 

Figur 4.4 Kostnadskurva för svenska havsbaserade Östersjöprojekt enligt huvudscenariot, 

2025, 9% WACC (figur 18 i Swecos rapport). 

Den bedömda potentialen är således mycket stor, om ingen hänsyn tas till 

nuvarande prisnivåer och befintliga stödsystem. Eftersom begreppet ”stor 

potential” är relativt behövs en jämförelse inte bara med dagens runt 16 TWh 

vindkraft, utan med framtida ambitioner. För Sveriges del, där elanvändningen 

uppgår till runt 160 TWh per år, skulle som en jämförelse havsbaserad vindkraft 

rent teoretiskt kunna producera minst lika mycket som hela årsanvändningen.  

Marknadspotential 

Det är viktigt att inte blanda ihop potentialen för havsbaserad vindkraft i Sverige 

och Östersjön med potentialen för innanhavsteknik. I ovanstående avsnitt har 

                                                 
35 BASREC Conditions for deployment of wind power in the BaltiC sea region Analysis part I 

Enabling studies 
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olika tekniker och förutsättningar i Östersjön gåtts igenom och enligt Energi-

myndighetens bedömning är utvecklingen av någon specifik innanhavsteknik inte 

trolig. Vilken teknik som används är i de flera fall platsspecifik. Någon marknads-

potential för innanhavsteknik bedöms därmed inte som trolig.  

Det som möjligen skulle kunna utgöra en typ av innanhavsteknik, eller anpassning 

av befintliga plattformar, är en anpassad turbin där förhållandet mellan rotor-

diameter och generatorkapacitet är optimerat efter vindförhållandena i Östersjön 

och andra innanhav med något mildare vindförhållanden. I tidigare avsnitt 

resonerades det om att runt 1 000 stycken vindkraftverk skulle behövas för att det 

ska uppstå en marknad för någon specifik teknik eller en ny plattform. Antalet 

beror naturligtvis på teknikutvecklingen och därmed vilken tidshorisont som är 

relevant och är därmed ganska svårt att avgöra utan stora osäkerheter. För att få en 

uppfattning av potentialen som BASREC och Sweco bedömt kan det ändå vara 

intressant att anta en specifik turbin. Eftersom osäkerheterna är stora antas för 

enkelhetens skull en turbin på 10 MW med 4 400 fullasttimmar. En potential på 

1 000 TWh i Östersjön motsvarar då runt 22 000 stycken vindkraftverk, poten-

tialen på runt 100 TWh i svenska farvatten motsvarar 2 200 stycken. Siffrorna ger 

en mycket grov indikation om att potentialen finns, om ekonomiska frågor och 

politiska mål inte beaktas. Mer om mål och ambitioner beskrivs i kapitel 7.  

Marknadspotentialen för någon specialanpassad innanhavsteknik är även 

beroende av andra intressen, vilket beskrivs utförligare i nedanstående avsnitt. En 

jämförelse som är relevant i sammanhanget är att inom områden som är utpekade 

som riksintresse för vindbruk bedöms potentialen vara runt 50 TWh. För att på 

sikt uppnå ett elsystem med 100 procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040 

kommer det att behövas 70 och 110 TWh förnybar el som inte bara ska byggas 

utan också kontinuerligt förnyas på en 20-30 årsperiod (se avsnitt 6.5.1). 

4.4 Planering och samverkan med andra intressen 
En av utmaningarna med att bedöma den praktiskt realiserbara potentialen är hur 

frågor angående motstående intressen och social acceptans kan påverka utfallet.  

I ovanstående avsnitt har potentialen bedömts som relativt stor, frånsett otillräckliga 

ekonomiska incitament vid tidpunkten för regeringsuppdragets genomförande. 

Havsbaserad vindkraft har också lyfts fram som en möjlighet för tättbefolkade 

länder att öka sin produktion av vindkraft trots avsaknad av tillräckliga ytor på 

land. För dessa länder har det därmed varit nödvändigt att välja en dyrare teknik 

för att undvika ökad konkurrens med markanvändningen och nå målsättningar 

inom förnybar energi och klimat. En aspekt som naturligtvis kan minska de 

motstående intressena är att havsbaserad vindkraft kan etableras på ett längre 

avstånd från bebyggelse vilket minskar den lokala påverkan från exempelvis ljud 

och skuggor.  

Detta innebär dock inte att det nödvändigtvis är färre motstående intressen till 

havs än på land. I synnerhet i kustområden bedrivs många olika verksamheter, till 

exempel yrkesfiske, militär verksamhet, sjöfart och friluftsaktiviteter. Det finns 
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även många viktiga aspekter att beakta, till exempel fågelsträck och kultur-

upplevelser där landskapsbilden är en faktor. I någon mån har konflikten mellan 

motstående intressen kunnat minskas då trenden de senaste åren internationellt 

sett har varit att söka sig längre från kusten. När det gäller Östersjön och i 

synnerhet svenska farvatten är dock en av faktorerna som bidrar till lägre 

produktionskostnader just att det finns en lång kustremsa och därmed en större 

areal med närhet till land jämfört med öppna oceaner.  

Frågan om motstående intressen har nyligen aktualiserats i flera domar. Ett 

exempel är Blekinge Offshores avslag, vilket motiverades med att försvars-

maktens intressen ges högre prioritet i det aktuella projektområdet36. Även projekt 

i Markviken fick avslag i slutet av 2016 då projektet enligt domen påtaglig skulle 

kunna skada riksintressen för naturvård, friluftsliv och totalförsvaret37. Långgrund 

har i samrådsskedet fått nej från såväl Försvarsmakten som Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket menar i ett yttrande att skärgården vid projektområdet är 

olämplig för vindkraftsutbyggnad bland annat på grund av häckande fåglar, 

fågelsträck, fladdermöss och turistnäring. I en artikel framför NVV att i stort sett 

hela Östersjökusten är olämplig38. I december 2016 beslutades det även om nya 

Natura 2000-områden som kan påverka vissa riksintresseområden för vindbruk, 

nämligen Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och delar av Södra Midsjöbanken39. 

Det är främst skyddet av tumlare, vilka är känsliga för undervattensbuller, som 

motiverar bildandet av dessa Natura 2000-områden. 

Energimyndigheten har pekat ut områden av riksintresse för vindbruk där 

potentialen bedöms ligga runt 50 TWh. Riksintressena är framtagna utifrån 

kriterier gällande bland annat vindhastighet och havsdjup, i dialog med andra 

myndigheter och där skyddade områden som nationalparker och riksintresse för 

obruten kust är undantagna. Riksintressen är enligt Energimyndighetens 

bedömning ett bra planeringsverktyg, dock kan det vara motiverat att se över 

vilket skydd riksintressena har i praktiken, om det behöver stärkas eller om det 

kan finnas behov av andra åtgärder för att säkra att platser finns kvar, i synnerhet 

med tanke på det långa tidsperspektivet.  

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram förslag till havsplaner, 

vilka under våren 2017 är inne i en fas av avstämning i tidigt skede. Dialogen 

kommer att pågå till 2019 då ett slutligt förslag på havsplaner ska lämnas till 

regeringen40. De första utkasten visar tydligt hur många olika intressen som ska 

samsas om havet och hur mycket samverkan som krävs om bedömningen ska bli 

att ens områdena utpekade som riksintresse för vindbruk ska kunna prioriteras. I 

färdplanen skriver HaV bland annat följande: ”I många områden finns överlap-

pande riksintresseanspråk och olika användning kan vara i konflikt med varandra. 

Vid motstridiga riksintresseanspråk i ett område ska havsplaneringen göra en 

                                                 
36 http://media.blekingeoffshore.se/2016/12/DOC231216-23122016082211.pdf 
37 http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nej-till-vindkraftspark-vid-marviken 
38 http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.4020244-naturvardsverket-vindkraft-olampligt-vid-kusten 
39 http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/natura2000/Pages/aktuelltNatura2000.aspx 
40 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering.html 
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noggrann avvägning mellan intressena och prioritera det intresse som bäst främjar 

en långsiktig hushållning med havet”. 

När begrepp som konflikt och motstridiga anspråk diskuteras är det viktigt att 

komma ihåg vilken tidshorisont som är relevant i sammanhanget. Intressen som i 

dagsläget inte tycks kunna samexistera skulle mycket väl kunna göra det i 

framtiden - dels med tanke på den snabba tekniska utvecklingen, dels på grund av 

utveckling och anpassning av olika processer. Det finns flera fall där det kan 

finnas framtida möjligheter till samexistens, vilket är viktigt att lyfta fram snarare 

än problematiken att få olika intressen att samexistera. För att kunna uppnå ett 

100 procent förnybart energisystem är det viktigt att inse att anpassningar av 

mänskliga aktiviteter kan komma att vara nödvändiga men att dessa inte behöver 

leda till negativa effekter. Metoder utvecklas bland annat gällande ljuddämpande 

åtgärder i byggfasen för att minimera störning på tumlare, metoder för att undvika 

kollisioner med fåglar och fladdermöss, och bland de mänskliga aktiviteter som 

skulle kunna anpassas är det intressant att lyfta samexistens mellan försvars-

maktens intressen och vindkraft i framtiden. Möjliga fördelar presenterades i en 

rapport till regeringen41 i samband med tillståndsprövningen av Blekinge 

Offshore.  

Med tanke på de motstående intressen som finns, det ökade trycket på kustnära 

områden, och framtida behov av förnybar elproduktion är det viktigt att det görs 

satsningar på projekt som syftar till att öka samexistensen. Det är också viktigt att 

komma ihåg att havsplaneringen har en längre tidshorisont än den inom ramen för 

detta uppdrag, vilket betyder att en större omställning av energisystemet kan 

behövas inom ramen för havsplaneringen. Med en tidshorisont som sträcker sig 

mot år 2050 spelar havsbaserad vindkraft en viktig roll inom havsplaneringen – ett 

utförligare resonemang om detta förs i kapitel 6 – Roll i elsystemet.  

Den långa tidshorisonten leder till att det är motiverat att se över skyddet för 

lämpliga områden, vilka annars skulle kunna få ge företräde för mer akuta behov. 

För att upprätthålla en realiserbar potential och möjliggöra en utbyggnad i ett 

senare skede är det därför viktigt att säkerställa att det finns platser med goda 

vindförhållanden där det går att bygga havsbaserad vindkraft kostnadseffektivt. 

 

                                                 
41 Peace Support Consulting,  Bo Wranker: Samverkande eller varandra uteslutande svenska 

riksintressen? (2016-11-29) 
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5 Flytande vindkraft 

Det finns idag ingen kommersiell flytande vindkraftpark och tekniken bedöms 

som omogen jämfört med tekniken för havsbaserad vindkraft med fasta 

fundament. Intresset för flytande vindkraft har dock ökat på senare år både hos 

projektutvecklare och hos regeringar, särskilt i regioner där havsdjupet inte 

möjliggör en utbyggnad av havsbaserad vindkraft med fasta fundament.  

Eftersom förutsättningarna för flytande vindkraft idag bedöms skilja sig så pass 

från annan havsbaserad vindkraft har Energimyndigheten valt att lägga all analys 

gällande flytande vindkraft separat i detta kapitel. Här redovisas teknik och 

kostnadsutveckling för flytande vindkraft samt en bedömning av marknads- och 

näringsutvecklingspotentialen.  

5.1 Energimyndighetens samlade bedömning 

Flytande vindkraft är en vidareutveckling av tekniken för konventionell 

havbaserad vindkraft där flytande fundament används för att kunna installera 

vindkraft i havsområde djupare än 50 meter. De båda teknikerna för havsbaserad 

vindkraft har en hel del gemensamt men flytande fundament medför nya 

utmaningar och öppnar möjligheter till nya lösningar och utvecklingsspår. 

Flytande vindkraft är en teknik som är under utveckling som karakteriseras av det 

finns många olika tävlande koncept men där enbart ett fåtal har demonstreras i full 

skala. Ett annat kännetecken är att produktionskostnaderna i dag är betydligt 

högre än för konventionell havsbaserad vindkraft. Kostnadsreduktionspotentialen 

för havsbaserad vindkraft bedöms som hög, men tekniken kommer sannolikt att 

förbli dyrare än konventionell vindkraft till och med år 2050.   

Marknadspotentialen för flytande vindkraft är omfattande och störst i de länderna 

som av naturliga skäl saknar eller har begränsade fysiska förutsättningar för 

konventionell havsbaserad vindkraft med fasta fundament, till exempel Frankrike, 

Skottland, USA och Japan. I dessa länder förväntas marknaden för flytande vind-

kraft börja växa först när den kostnadseffektivare delen av potentialen för fasta 

fundament har exploaterats, det vill säga efter 2030. I Sverige bedöms potentialen 

för fasta fundament, där vattendjupet är mindre än 50 meter, vara så stor att 

flytande vindkraft inte kommer att vara aktuellt innan tekniken blir konkurrens-

kraftig jämfört med konventionell vindkraft, vilket förväntas ske någon gång runt 

2050.  

Näringslivspotentialen i Sverige bedöms vara liten. På grund av goda förutsätt-

ningar i Sverige för landbaserad och konventionell havsbaserad vindkraft och det 

teknikneutrala elcertifikatsystemet bedöms det inte troligt att det kommer finnas 

någon hemmamarknad för flytande vindkraft inom 15-25 år i Sverige. Detta 

medför att det saknas en viktig förutsättning för utvecklingen av en flytande 

vindkraftsindustri i Sverige. Näringslivsutvecklingen i Sverige kommer därför att 
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vara helt beroende av export. Mot bakgrund av det finns tydliga ambitioner av att 

stödja utvecklingen av en inhemsk industri i de ledande länderna inom flytande 

vindkraft bedöms potentialen för en svensk industri inom flytande fundament som 

liten. 

5.2 Teknik- och kostnadsutveckling 
Flytande vindkraft är en vidareutveckling av vindkraftstekniken med fasta 

fundament, som möjliggör uppförande av vindkraft i områden med djupare vatten 

än 50 m.  

Flytande fundament som begrepp har funnits sedan 1970-talet, men det var först 

på 1990-talet som det börjades bedriva forskning i någon betydande utsträckning 

inom området. Det första flytande vindkraftverket installerades 2007 i Italien, 

testanläggningen Blue H Technologies med en kapacitet på 80 kW. Verket var 

enbart i drift ett år under vilket tester utfördes och data samlades in. Statoil 

installerade 2009 det första nätanslutna storskaliga flytande vindkraftverket, 

Hywind. Hywind, som ligger i Norge och har en kapacitet på 2,3 MW. År 2011 

utvecklades det andra storskaliga flytande vindkraftverket WindFloat, med en 

installerad effekt på 2 MW. Windfloat är belägen utanför Portugals kust och 

driftsattes år 2012. I Japan har demonstrationsprojektet Fukushima utvecklats av 

ett konsortium av elva japanska aktörer under flera år i tre olika steg, som består 

av tre olika plattformsutformningar med en sammanlagd kapacitet på 14 MW. I 

år, 2017 väntas en uppskalad modell av Hywindkonceptet med fem 6 MW 

turbiner installeras utanför Skottlands kust. Flera andra projekt är under 

utveckling i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA, se Figur 5.2. 

5.2.1 Tre olika typer av plattformar 
Idag finns tre typer av flytande plattformar som används, vilka illustreras i Figur 5.1. 

De tre typerna är stolpboj (spar buoy), dragbensplattform (tension leg platform) 

och halvt nedsänkta flytande fundament (semi-submersible). Stolboj består av en 

djup cylindrisk boj som stabiliserar turbinen med hjälp av ballast. De nedre 

delarna av strukturen är tunga medan de övre delarna (nära vattenytan) vanligtvis 

består av tomma element. Detta innebär att tyngdpunkten blir låg. Denna teknik 

används i Hywind-konceptet. Dragbensplattform är en stark struktur halvt 

nedsänkt i vattnet som förankras på havsbotten med spända förtöjningslinor, 

vilket ger ökad stabilitet. Halvt nedsänkbara flytande fundament kombinerar 

huvudprinciperna ballast och nedsänkning i en halvt nedsänkt struktur för att 

uppnå tillräcklig stabilitet. Denna teknik används i WindFloat.  

Idag förefaller ingen av dessa tekniker vara mer fördelaktig än övriga, utan alla tre 

typer förväntas användas i kommande projekt. Dragbensplattformen är den minst 

utvecklade av dessa tre tekniker. Fördelningen mellan stolpboj och halvt 

nedsänkta flytande fundament i existerande projekt är ungefär 50:50.  
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Figur 5.1 De tre huvudtyper av flytande plattformar. Källa: Carbon Trust 2015 42 

Fördelning av de olika fundamenttyper för flytande vindkraftsprojekt under 

perioden 2000-2020 samt avstånd till kusten och vattendjup illustreras i Figur 5.2. 

De flesta av existerande och kommande projekt under perioden ligger på platser 

med ett havsdjup på 50-120 meter och på ett avstånd av 30 km från kusten. 

Anledningen till att projekten ligger så nära kusten, trots att flytande vindkraft gör 

det möjligt att placera vindkraftparker långt ut till havs, är att ett kortare avstånd 

ger snabbare och enklare tillgång till siten för drift- och underhållsarbete, det 

minimerar elanslutningsrisker och kostnader och gör det möjligt att använda 

växelströmskabel.  

I de flesta av de pågående utvecklingsprojekten fokuseras utvecklingsarbetet på 

att det flytande fundamentet ska bära en standard horisontalaxlad vindturbin. I ett 

antal projekt används dock en vertikalaxlad vindturbin som också måste utvecklas 

eftersom den inte finns kommersiellt tillgängligt. 

                                                 
42 The Carbon Trust. Floating Offshore Wind: Market and Technology Review. Prepared for the 

Scottish Government. June 2015 
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Figur 5.2 Flytande vindkraftsprojekt i världen 2000-2020. Källa: Floating wind: buoyant 

progress BNEF, dec 2015.  

5.2.2 Tekniska utmaningar 
Flytande vindkraftsfundament är både komplicerade att konstruera och att ha i 

drift och underhålla. Svårigheterna är kopplade till att fundamenten rör sig på 

grund av vind, vågor, tidvatten och strömmar, vilket bland annat försvårar 

underhåll av ankare och kablar. Även tillgängligheten till fundamenten kan vara 

begränsad, särskilt då det är höga vågor på djupa vatten.  

De tekniska fördelarna med flytande fundament som anges är att installationen är 

enklare, att det finns möjligheter att placera vindkraftverken på djupt vatten och i 

områden med besvärliga bottenförhållanden samt (relativt) enkel förflyttning av 

verken till andra platser.  

Det finns flera tekniska barriärer som måste övervinnas för att flytande vindkraft 

ska kunna nå kommersialisering43. Den mest kritiska faktorn idag är utformningen 

av de flytande fundamenten. Det finns idag ett trettiotal olika flytande vindkrafts-

koncept under utveckling som alla har olika för- och nackdelar. För att få ned 

kostnaderna för tekniken är nyckelfrågan att minska fundamentens massa genom 

att minska mängden stål och cement. Det är också centralt att standardisera 

utformningen av fundamenten, för att möjliggöra serieproduktion. Andra viktiga 

utvecklingsområden är installationsprocessen, särskilt för TLP och 

stolpboykoncepten, utveckling av flytande transformatorer och avancerade 

                                                 
43 Floating Offshore Wind: Market and Technology review, June 2015, Carbon Trust. 
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kontrollsystem samt förbättrade förtöjning och förankringssystem. För att minska 

drift- och underhållskostnaderna behöver processerna utvecklas för att utföra 

reparationer i hamn. 

5.2.3 Miljöpåverkan jämfört med konventionell havsbaserad vindkraft 
Flytande vindkraft har vissa fördelar i jämförelse med konventionell havsbaserad 

vindkraft när det gäller miljöpåverkan. Vindkraftverken kan placeras längre ifrån 

land, vilket gör att de stör färre närboende när det gäller ljud från verken och 

genom att de har mindre påverkan på landskapsbilden. Med flytande vindkraft kan 

störningarna under byggtiden minska, både genom minskad risk för grumling och 

undvikande av pålning, som medför höga ljudnivåer i vattenmiljön vid installation 

av monopilefundament. Det har varit en central konflikt för flera av de vindkraft-

parker som ansökt eller ansöker om tillstånd i Östersjön och västerhavet under de 

senaste åren.  Flytande vindkraft kan också leda till färre konflikter med natur-

vårdsintressen, tack vare möjligheterna att utnyttja områden som har större 

havsdjup. Många konventionella havsbaserade vindkraftsparker är lokaliserade till 

utsjöbankar som ligger i grunda vatten. Dessa utsjöbankar är samtidigt värdefulla 

livsmiljöer för många vattenlevande djur och fåglar, vilket gör att de kan upplevas 

vara i konflikt med naturskyddsintressen. 

5.2.4 Kostnadsutvecklingen i världen 
Eftersom det inte finns några kommersiella flytande vindkraftparker är kunskapen 

om produktionskostnaderna för flytande vindkraft mycket begränsad. I Bloombergs 

analys av marknadsläget för flytande vindkraft från december 201544 konstateras 

att kostnaderna har sjunkit med närmare 90 procent sedan det första projektet 

Hywind i Norge togs i drift 2009. Trots det bedömer Bloombergs att produktions-

kostnaden för flytande vindkraft kommer att vara nästan 100 procent dyrare än 

bottenförankrad havsbaserad vindkraft år 2020 och ligga på 223 EUR/MWh år 

2020. Kostnadsutvecklingen visas i figuren nedan. 

..   

Figur 5.3 Historiska och framtida kostnader för flytande och konventionella fasta 

fundament, 2005-2020, miljoner USD/MW. Källa: Floating wind: buoyant progress BNEF, 

dec 2015 

                                                 
44 Floating wind: buoyant progress BNEF, dec 2015. 
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IEA Wind har under 2016 genomfört en studie där världens ledande vindkraft-

experter har bedömt vindkraftens kostnadsutveckling fram till 2050. Enligt denna 

studie förväntas kostnaderna för båda havsbaserad vindkraft med fasta fundament 

och för flytande vindkraft sjunka kraftigt under perioden. För flytande vindkraft 

bedöms produktionskostnaderna sjunka med 25 procent till 2020 och med 

38 procent till 2050, vilket visas i Figur 5.4. Kostnadsskillnaden mellan flytande 

vindkraft och konventionell havsbaserad förväntas minska under perioden så att 

flytande vindkraft kommer att ligga på samma kostnadsnivå som konventionell 

havsbaserad vindkraft någon gång runt 2050, vilket visas i Figur 5.5.   

De viktigaste kostnadsdrivande faktorer för flytande vindkraft som väntas bidra 

till denna utveckling är förbättrade kapacitetsfaktorer och längre livslängd för 

projekten. En förklaring till förväntningar om ökade kapacitetsfaktorer kan vara 

att flytande vindkraft antas kunna lokaliseras på platser med mycket goda vind-

förhållanden eftersom även platser med stora vattendjup är möjliga lokaliseringar. 

I likhet med konventionell havsbaserad vindkraft förväntas även sjunkande 

investerings- och finansieringskostnader bidra till kostnadsreduktionerna. Drift – 

och underhållskostnaderna förväntas också minska, men deras bidrag till 

sänkningen av kostnaderna under perioden förväntas vara mindre än för 

landbaserad vindkraft.   

 

Figur 5.4 Förväntad kostnadsutveckling för flytande vindkraft 2020-2050. 

Kostnadsutvecklingen utgår från en referensnivå för 2014 som uppgår till 127 EUR/MWh 

för havsbaserad vindkraft med fasta fundament. För flytande vindkraft redovisas 

kostnadsutvecklingen från 2020 och framåt. Källa: IEA Wind 201645  

                                                 
45 Forecasting wind energy costs and cost drivers - The views of the world’s leading experts, IEA 

Wind 2016 
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Figur 5.5 Förväntad kostnadsutveckling för landbaserad, havsbaserad med fasta fundament 

och flytande vindkraft 2014 (2020) till 2050. Kostnadsutvecklingen utgår från en 

referensnivå för 2014 som är 127 EUR/MWh för havsbaserad vindkraft med fasta 

fundament. För flytande vindkraft redovisas kostnadsutvecklingen från 2020 och framåt. 

Källa IEA Wind 2016 

Studien visar också att utvecklingen mot allt större turbiner förväntas fortsätta. 

Experterna antar att medianturbinen som används inom flytande vindkraft 2030 

kommer att ha en installerad effekt på 9-10 MW, en navhöjd på 125 meter och en 

rotordiameter på 190 meter. Till skillnad från landbaserad vindkraft förväntas inte 

en utveckling mot turbiner med lägre specifik kapacitet46. Det förklaras med 

antaganden om att en uppskalning av turbinernas installerade effekt (och samtidigt 

proportionell ökning av rotordiametern) kommer att prioriteras inom havsbaserad 

vindkraft, i syfte att sänka investeringskostnaderna. Turbiner med större instal-

lerad effekt och rotorblad gör att det krävs färre turbiner och fundament per park. 

Det leder i sin tur till kortare elanslutningsnät inom parken, förutsättningar för 

kortare byggtid samt lägre drift och underhållskostnader, vilket leder till att 

investeringskostnaderna kan minska.  

5.2.5 Kostnadsutveckling för flytande vindkraft i Östersjön 
I kostnadsanalysen som redovisas i kapitel 3 har beräkningar av produktions-

kostnadernas utveckling 2020-2035 för ett antal typprojekt i Östersjön gjorts, 

varav ett typprojekt rör flytande vindkraft i Östersjön. De fysiska förutsättningar 

som kostnadsberäkningarna utgått från för detta typprojekt framgår av tabellen 

nedan. Övriga antaganden i beräkningarna beskrivs i kapitel 3.3 och i bilaga 2. 

                                                 
46 Specifik effekt visar förhållandet mellan generatorns storlek och rotorns sveparea och beräknas 

genom att dividera turbinens installerade effekt med rotorns sveparea. 
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Tabell 5.1 Fysiska förutsättningar för beräkningar av kostnader för flytande havbaserad 

vindkraft i Östersjön.  

 Flytande 
vindkraft i 
Östersjön 

Avstånd från land 100 km 
Vindhastighet 100 m över havet 9,5 m/s 
Produktion [GWh/år] 1 213-1 324 
Genomsnittligt vattendjup 120 m 
Sediment Hård botten 
Fundament Flytande 
Nätanslutning Växelström 

Enligt denna analys ligger produktionskostnaden för flytande vindkraft betydligt 

högre än för övriga svenska typprojekten under hela perioden. Kostnadsskillnaden 

är störst år 2020. Kostnadsskillnaden beror framförallt på antaganden om höga 

fundamentkostnader för flytande vindkraft, men även höga elanslutningskostnader 

på grund av långt avstånd till land. Värt att notera är att dessa antaganden om 

kostnaden för flytande fundament innehåller stor osäkerhet på grund av att 

tekniken är i en tidig utvecklingsfas. I analysen antas kommersialiseringen av 

flytande fundament ske runt år 2025. Projektet har även de högsta nätanslutnings-

kostnaderna av de olika typprojekten i Östersjön, de bedöms uppgå till 13-18 

EUR/ MWh, vilket motsvarar 11-13 procent av de totala produktionskostnaderna.  

Flytande vindkraft antas ha en större kostnadsreduktionspotential än de övriga 

svenska typprojekten, på grund av förväntningar om sjunkande kostnader för 

fundament och den förväntande kommersialiseringen av tekniken i andra länder. 

Kostnaderna förväntas sjunka från att ligga i intervallet 115-140 EUR/MWh år 

2020 till 85-105 EUR/ MWh år 2035, vilket visas i Figur 5.6. Det motsvarar en 

kostnadsreduktion på 22-29 procent under perioden. I likhet med övriga 

typprojekt förväntas störst kostnadsreduktion i det offensiva scenariot, som 

speglar utvecklingen mot allt större turbiner. 
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Figur 5.6 Kostnadsutveckling 2020-2035 för typprojektet Flytande Östersjön.  

Källa: Sweco 2017 

5.3 Marknadspotential 
Intresset för flytande vindkraft är av naturliga skäl störst i de regioner som saknar 

eller har begränsade fysiska förutsättningar för havsbaserad vindkraft med fasta 

fundament, det vill säga länder med kustnära områden där havsdjupet är större än 

50 meter. Detta beror på att flytande vindkraft idag inte kan konkurrera med fast 

fundament på grunda vatten på grund av högre produktionskostnader. I Europa är 

intresset störst i Frankrike och länderna kring medelhavet. Även Storbritannien 

har stora områden bland annat utanför Skottland som endast lämpar sig för 

flytande vindkraft. Dock har Storbritannien har hittills enbart byggt ut vindkraft 

med fasta fundament. Stor potential finns även i Japan och USA, vilket visas i 

tabellen nedan. 

Tabell 5.2 Vindresurser för havsbaserad vindkraft och potentialen för flytande vindkraft i 

Europa, USA och Japan. Källa: USA NREL 2016, EWEA 2013 och Marine Consulting, 2013 

Land/Region Andel av havsbaserad vindkraft i 
djupa vatten (> 60 m) 

Potential för flytande vindkraft 

Europa 80 % 4 000 GW 
USA 60 % 1 195 GW 
Japan 80 % 500 GW 

 

Den franska vindkraftsindustrin har kommunicerat ambitiösa mål om 6 GW 

flytande havsbaserad vindkraft till 2030. Frankrikes regering genomförde 2015-

2016 en anbudsomgång för flytande vindkraft i fyra utpekade områden. Två 

projekt vann, ett i Medelhavet omfattande fyra 6 MW-turbiner och ett projekt 
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utanför Bretagnes kurs, där tre 8 MW-turbiner ska uppföras. Projekten planeras att 

vara i drift runt 2020. 

I Storbritannien finns tre alternativa stödformer för flytande vindkraft, samtliga 

ges inom ramen för det brittiska certifikatsystemet ”Renewable Obligation 

Certificates, ROCs. Störst stöd ges till flytande vindkraft i Skotska vatten, vilket 

har lett till att Storbritanniens enda flytande vindkraftsprojekt, Hywindprojektet, 

ligger utanför Skottlands kust. Hywind planerar att tas i drift under 2017, och är 

världens första pre-kommersiella flytande vindkraftpark. 

Enligt Energy Technology Initiatives bedömning från 201547 kan havsbaserad 

vindkraft nå 20-55 GW till 2050 i Storbritannien. Upp till 20 GW antas konven-

tionell havsbaserad teknik dominera, främst genom att använda platser i relativt 

grunda vatten som ligger nära kusten. Bortom 20 GW antas vindkraftsutbygg-

naden tvingas längre ut från kusten och i djupare vatten, vilket antas leda till 

svårigheter när det gäller elanslutning, installation, drift och underhåll. Detta gör 

att flytande vindkraft kommer att kunna vara ett attraktivt alternativ eftersom 

tekniken lämpas sig för områden med stort havsdjup. Givet att utbyggnaden av 

havsbaserad vindkraft uppgår 40 GW till 2050, väntas 8-16 GW bestå av flytande 

vindkraft, av vilka majoriteten väntas ligga i skotska vatten. 

 

Figur 5.7 Vattendjup i Europas havsområden. Källa ORECCA48.   

Japan är en nyckelaktör inom flytande vindkraft. Som en del av sin energistrategi 

har den japanska regeringen förbundit sig att utveckla havsbaserad vindkraft, 

eftersom det är en av få inhemska energikällor i Japan. Kustlinjen är lång, men 

vattnen utanför den japanska kusten är djupa. Sedan 2013 har Japan installerat tre 

flytande vindkraftverk, inklusive en 7 MW-turbin sommaren 2015, som nu är den 

största vindkraftsturbinen med flytande fundament i världen. Japan är det land 

som hittills installerat mest flytande vindkraftkapacitet och hoppas att kunna 

utnyttja sin starka kompetens inom marin- och varvsindustri för att expandera. 

Vid utgången av 2015 hade Japan 53 MW havsbaserad vindkraft installerad. 

12 MW flytande vindkraftverk har driftsatts under 2016. Flera projekt förväntas 

starta byggnationen de närmaste åren, varav Kashima Port blir den första. 

                                                 
47 Options, Choices, Actions, UK Scenarios for a low carbon energy system transition, Energy 

Technologies Institute, 2015  
48 ORECCA, European Offshore Renewable Energy Roadmap. September 2011. 
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I USA är potentialen för flytande vindkraft störst längst västkusten. National 

Renewable Energy Laboratory uppskattar att den tekniska potentialen för all 

havsbaserad vindkraft uppgår till 2 057 GW, varav 1 195 GW finns i områden 

som har ett havsdjup som överstiger 60 meter, och därmed främst lämpar sig för 

flytande vindkraft49. Energidepartementet har gett stöd till en pre-kommersiell 

vindkraftpark utanför Oregons kust, som ska bestå av fem 6 MW turbiner 

installerade på Windfloats fundamentkoncept, som är samma som använts i 2 

MW-prototypen utanför Portugals kust som varit i drift sedan 2011. Den 

amerikanska regeringen har också gett stöd till en flytande vindkraft utanför 

östkusten, som drivs att ett konsortium med basen i Maines Universitet, som 2013 

installerade en prototyp för flytande vindkraft, som är världen första flytande 

fundament som byggts av cement.  

5.3.1  Potentialen i Östersjön 
Den tekniska potentialen för havsbaserad vindkraft i Östersjön uppskattas till 

10 000 TWh, givet att alla tillgänglig ytor skulle användas för vindkraft. Runt 

hälften av ytan har djup över 50 meter vilket i dagsläget främst lämpar sig för 

flytande fundament. Det innebär att potentialen för flytande vindkraft uppgår till 

cirka 5 000 TWh och att potentialen för havsbaserad vindkraft med fasta 

fundament är ungefär lika stor.  

Mot bakgrund av att det finns en stor potential för havsbaserad vindkraft med 

fasta fundament i Östersjön och dessutom redan tillståndsgivna projekt som ligger 

nära kusten samt förväntningar om fortsatt högre produktionskostnaderna för 

flytande vindkraft bedöms inte flytande vindkraft vara aktuellt i Östersjön under 

perioden fram till 2035.  

5.4 Näringslivspolitiska effekter 

5.4.1 Näringslivsverksamhet inom flytande vindkraft idag 
Näringslivsverksamheten inom flytande vindkraft består av ett antal utvecklings-

projekt där olika industriella partners gått samman för att utveckla olika tekniska 

koncept. Enligt en kartläggning som genomförts på uppdrag av den skotska 

regeringen50 finns det många olika koncept som fortfarande befinner sig i ett tidigt 

stadium. Av de 25 befintliga koncepten har enbart fem demonstrerats i full skala 

(>1 MW).  

Teknikutvecklingen leds huvudsakligen av redan etablerade aktörer i energi-

industrin men det finns också nya företag med innovativa lösningar. De aktörerna 

består av teknikutvecklare inom vindkraft, stora etablerade vindkrafttillverkare, 

till exempel Mitsubishi och G samt norska Statoil. Till dessa kopplas energibolag 

                                                 
49 2016 Offshore Wind Energy Resource Assessment for the United States, W. Musial m.fl. 

National Renewable Energy Laboratory, okt 2016. 
50 Floating Offshore Wind: Market and Technology review, June 2015, Carbon Trust 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
73 av 172



74 

 

och andra industriella aktörer till exempel tekniska konsulter och leverantör av 

tjänster i hamnar och till havs.    

Orsaken till att få projekt har demonstrerat i full skala är de höga kostnaderna, 

vilket gör att det ofta krävs stöd från staten. I Norge har Statoil investerat 

400 Miljoner kr för demonstrationen av Hywindkonceptet med en 2,3 MW 

vindturbin. Under 2016, utlyste franska staten 150 Miljoner Euro för demonstra-

tion av pilotanläggningar med 15-30 MW51. I Japan satsar staten ¥ 18.8 miljarder 

(ungefär 1,5 miljarder kronor) på demonstrationsprojektet FORWARD tillsam-

mans med industrier och Tokyo universitet52 och i Skottland erbjuder staten ett 

utökat stöd, 3,5 ROC/MW, inom stödsystem ROC (Renewable Obligation 

Certificate) till flytande vindkraft (som en jämförelse får landbaserad vindkraft 

0,9 ROC/MW)53. 

I Sverige finns det två företag, Hexicon och Seatwirl som utvecklar flytande 

vindkraft. Searwirl har en prototyp (30 kW) utanför Lysekil och söker nu 

finansiering för att skala upp mot ett större verk. Hexicon har genomfört 

bassängtester och planerar att bygga en fullskalig demonstration av sin två-

turbindesign utanför Skottlands kust inom det utökade ROC-stödsystemet. 

5.4.2 Potentialen för näringslivsutvecklingen för flytande vindkraft  
Tillverkningen av flytande vindkraft kan delas i två huvudverksamheter: turbin 

och fundament. I de flesta projekten används samma turbiner som i konventionell 

havsbaserad vindkraft. Därför är potentialen för näringslivsutvecklingen den 

samma som för havsbaserad vindkraft med fasta fundament vilken redovisas i 

avsnitt 8. 

När det gäller fundamenten har konstruktions- och förankringstekniken mycket 

gemensamt med tillverkningen av plattformar som används inom olje- och 

gasoffshoreindustrin. Det innebär att det finns en möjlighet för dessa industrier att 

diversifiera sin produktion mot marknaden för flytande vindkraft. Det finns också 

viktiga skillnader, till exempel är oljeriggar få och stora medan flytande 

fundament kommer att vara många och mycket mindre vilket påverkar design, 

tillverkning, installation och drift. Detta innebär att det finns ett stort behov av 

utveckling i alla led av värdekedjan. Utöver dessa kommer andra industriella 

aktörer till exempel tekniska konsulter, leverantör av tjänster till havs och hamnar, 

och leverantörer av byggmaterial, till exempel stål, kunna dra nytta av en växande 

marknad.  

En viktig förutsättning för att få till stånd en näringsutveckling inom flytande 

vindkraft är att utvecklingsföretagen har tillgång till en hemmamarknad där 

tekniken kan utvecklas och testas för att bli konkurrenskraftig och sedan kunna 

konkurrera på en den internationella marknaden. En annan förutsättning är att det 

finns tillgång till finansiering. Att utveckla flytande vindkraft innebär stora 

                                                 
51 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP_EolFlo2015-98    
52 http://www.nippon.com/en/views/b01506/, 
53 https://renewablesnow.com/news/scotland-adjusts-rocs-to-stimulate-new-offshore-wind-

technologies-358834/ 
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utvecklingskostnader, och eftersom tekniken fortfarande är omogen och utveck-

lingsföretagen ofta små- och medelstora företag krävs det betydande statligt stöd. 

I länder som Frankrike, Skottland, USA och Japan, finns ett t behov av att bygga 

ut flytande vindkraft vilket banar vägen för en hemmamarknad inom 15-25 år. I 

dessa länder finns det dessutom näringar inom till exempel varvsindustri, olje- och 

gasindustri och hamninfrastruktur som kan dra nytta av en utveckling av flytande 

vindkraft. Det är också dessa länder som satsar stora summor för att stödja 

utvecklingen av flytande vindkraft med syftet att främja en inhemsk industri.  

På grund av goda förutsättningar i Sverige för landbaserad och havsbaserad 

vindkraft med fasta fundament och det teknikneutrala elcertifikatsystemet är 

bedömningen att det inte är troligt att det kommer finnas någon hemmamarknad 

för flytande vindkraft inom 15-25 år i Sverige. Detta medför att näringslivs-

utvecklingen i Sverige kommer att vara helt beroende av export. Initialt kommer 

exportmarknaderna vara helt beroende av statligt stöd eftersom kostnaderna för 

flytande vindkraft förväntas vara betydligt högre än för konventionell vindkraft. 

Mot bakgrund av att det finns tydliga ambitioner i de ledande länderna inom 

flytande vindkraft av att stödja utvecklingen av en inhemsk industri bedöms 

potentialen för en svensk industri inom flytande fundament vara liten.  

När det gäller forsknings- och utvecklingsstöd har Energimyndigheten antagit en 

vindstrategi som anger andra prioriterade områdena inom vindkraftsforskning än 

flytande vindkraft. Det innebär att det inte kommer att finnas budgetutrymme för 

ett omfattande stöd till utveckling och test av flytande vindkraft. 
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6 Roll i elsystemet 

I detta kapitel analyseras den havsbaserade vindkraftens roll i elsystemet. 

Aspekter som tas upp är bland annat framtida behov av elproduktion och 

utmaningar för elsystemet och hur havsbaserad vindkraft påverkar detta. En 

analys görs också av hur elpris och handel påverkas av en ökad mängd 

havsbaserad vindkraft.  

6.1 Energimyndighetens samlade bedömning 
På lång sikt krävs många nya elanläggningar för att den årliga elproduktionen 

både ska täcka upp användningen i Sverige och för att kunna ha en nettoexport av 

el. Samtidigt har vi ett mål om att ha ett 100 procent förnybart kraftsystem till år 

2045. Havsbaserad vindkraft kan behövas för att uppnå målet även om potentialen 

för andra kraftslag också är hög.  

Fram till år 2030 kommer dock den nya ambitionen inom elcertifikatsystem öka 

den svenska elproduktionen ytterligare och nettoexporten kommer sannolikt öka 

upp till 40 TWh och ytterligare el utöver detta ger konsekvenser för elsystemet. 

En utbyggnad av havsbaserad vindkraft med ytterligare 15 TWh till år 2030 skulle 

enligt våra beräkningar minska det genomsnittliga elpriset med nära 10 EUR per 

MWh medan intäkterna för vindkraftsel skulle minska med nära 20 EUR per 

MWh. Samtidigt fördubblas antalet timmar med priser nära eller under noll.   

Utifrån dagens kända förutsättningar är Energimyndighetensbedömning att få 

elproduktionsanläggningar kommer att tas ur drift på 2020-talet, men om 

förutsättningarna skulle förändras skulle våra slutsatser kunna bli annorlunda.   

Att bygga havsbaserad vindkraft är ingen lösning på de problem som en stor andel 

variabel kraft kan orsaka i elsystemet, eftersom havsbaserad vindkraft är en 

variabel kraft i sig. Däremot leder en större geografisk spridning av variabel kraft 

samt en mix av olika energislag till mindre variabilitet. Havsbaserad vindkraft 

skiljer sig delvis från landbaserad med avseende på produktionen och kan 

medföra en ökad geografisk spridning av förnybar el. Detta minskar variabiliteten 

i systemet något. Marknadssignalerna från elsystemet bör dock styra detta och 

Energimyndigheten bedömer att det utifrån ett strikt elsystemsperspektiv inte 

finns några skäl att särskilt stödja havsbaserad vindkraft. Anpassning av 

elsystemet för att möta framtidens utmaningar kommer att behöva göras på bred 

front, såväl för olika produktionsslag, som för användning, nät och lager.  

6.2 Det svenska elsystemet och variabel elproduktion 
De mål som Sverige och EU har rörande förnybar energi uttrycks ofta som en 

årlig produktion av el. Utgående från detta har Sverige som tidigare nämnts en 

stor potential av sol, vind och biokraft. Årlig produktion är dock ett ganska 

trubbigt mått då det inte tar hänsyn till den momentana efterfrågan på el. Inte 
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heller den installerade effekten säger särskilt mycket om en anläggnings 

systemnytta. Inget av begreppen ger heller någon information om vilken nytta 

elproduktionen har för elsystemet, till exempel hur styrbar produktionen är. 

Elproduktionens nytta för elsystemet beror på hur flexibel och planerbar den är 

eller, om den är variabel, hur väl dess faktiska produktion överensstämmer med 

elbehovet. Samtidigt kan också elsystemet som anläggningen placeras i vara 

tillräckligt flexibelt för att hantera den nya elproduktionen.  

Ett elsystem med mycket elexport och ökad andel förnybar el, som till stor del 

kommer att vara variabel, kommer att behöva genomgå en del anpassningar.  

De specifika förutsättningarna i det nordiska elsystemet, såsom hög andel vatten-

kraft, ett robust elnät och stor överföringsförmåga inom och mellan länderna, gör 

integrationen av variabel förnybar el och övergången till ett 100 procent förnybart 

elsystem till en lättare utmaning än i övriga EU, som har en stor andel termisk kraft. 

Det finns också lösningar till de flesta utmaningar som vi kan ställas inför.  

De utmaningar som en hög andel förnybar el ändå innebär pekas ut i ibland annat 

Svenska kraftnäts uppdrag om förnybar el54 tillsammans med Energimarknads-

inspektionen och Energimyndigheten liksom i slutsatserna från NEPP:s första 

etapp55. Här tas bland annat upp: 

 Leveranssäkerhet  

 Elmarknadens funktion 

 Elbalans 

 Effektbrist 

En del av utmaningarna och deras lösningar ligger utanför dagens elmarknad 

såsom svängmassa, reaktiv effekt eller nya nätförbindelser. Andra utmaningar 

förväntas idag lösas av elmarknaden såsom en ökad flexibilitet i allt från balansen 

i varje givet ögonblick till årslagring. Systemets flexibilitet är idag hög på grund 

av vattenkraften och en god överföringskapacitet av el inom Norden och från 

Norden till andra länder. 

Den goda flexibiliteten och stora nettoexporten gör det idag inte finns några 

ekonomiska incitament t för ägare av andra kraftslag eller för elanvändare till att 

vara flexibla då elpriset inte är tillräckligt volatilt. På sikt kommer det dock 

behövas mer flexibilitet från annat håll än vattenkraften. För att åstadkomma det 

kan det krävas förändringar av befintliga marknadsfunktioner, regleringar eller 

stödsystem.  

En viktig svårighet är att dagens elsystem visserligen behöver reformeras i olika 

avseenden men att det inte är självklart vilka krav som ska ställas, vilka som ska 

                                                 
54 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar el, 2015 
55 Guldkorn, en sammanfattning av resultat och slutsatser från NEPP:s första etapp (North 

European Power Perspectives) 
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genomföra eller bära kostnaderna för omställningen och om det ska planeras 

centralt, lokalt eller via marknadsmekanismer.  

Gällande till exempel effektbrist ligger utmaningen också i att bedöma vilka 

konsekvenser en effektbrist kan få och hur ofta det kan tänkas inträffa samt ställa 

det i relation till kostnaden för att minska sannolikheten för att det ska inträffa. 

Det går inte att få ett elsystem helt utan risker till rimliga kostnader. Inom 

Energiunionen ska ett mått på så kallad leveranssäkerhet tas fram som kan vara 

till hjälp med att göra dessa bedömningar.  

6.3 Vindkraft i kraftsystemet 
Vindkraft är en variabel elproduktionskälla som måste ha tillgång till vind 

momentant för att anläggningen ska producera el. I de fall när det inte blåser 

måste det finnas flexibilitet, till exempel i form av annan elproduktion (i Sverige 

eller importerad), lager eller laststyrning för att kompensera för detta.  

Även om vindkraften inte är planerbar så är den åtminstone prognostiserbar. Det 

går att med relativt god sannolikhet säga hur mycket det ska blåsa ett dygn i 

förväg och ju närmare drifttimmen desto mer ökar precisionen.  

När väl anläggningen producerar el finns det också tekniska lösningar där 

kraftverket i sig kan hjälpa till med systemfunktioner. Detta kan exempelvis vara 

frekvensreglering (så kallad syntetisk svängmassa) eller nedreglering genom att 

”släppa förbi” vind. Detta förekommer inte i Sverige idag. 

Vindkraftverk utformas så att de har en viss produktionsprofil. De börjar 

producera vid en viss vindhastighet och når sedan sin maximala produktion vid en 

viss hastighet. Det är alltså inte bara vindhastigheten som avgör elproduktionen 

från en anläggning utan även tekniska inställningar/förutsättningar i ett specifikt 

verk. 

För att det ska finnas incitament för att aktivt hjälpa elsystemet eller att vindkraften 

designas mer systemvänliga måste det finnas ekonomiska förutsättningar i mark-

naden eller regelverk som styr mot detta. 

Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk har styrt mot mer systemvänlig 

produktion inte minst med ökat antal fullasttimmar genom att verken blivit högre 

och därmed fått tillgång till bättre vindar, men också med längre blad som ger 

produktion vid lägre vindar. Det går inte att producera el utan vind men det går att 

designa ett vindkraftverk så att det når sin maxeffekt vid låga vindar, och på vis få 

mycket mer fullasttimmar. Men det innebär också stora produktionsbortfall som 

inte är ekonomiskt lönsamt. Ett vindkraftverk producerar exempelvis nära 

8 gånger så mycket el vid en ökning av vindhastigheten från 5 till 10 m/s. Dock 

innebär en större mängd vindkraft i kraftsystemet att värdet av elproduktionen per 

kWh är högre vid låga vindar vilket kan ge incitament för än mer systemvänlig 

produktion.  
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6.3.1 Vindkraftens geografiska spridning 
En enskild anläggnings produktionsprofil ger bara en fingervisning om dess totala 

påverkan på elsystemet. Flera vindkraftverk i systemet ger en jämnare produktions-

profil och minskar därmed variabiliteten. En större geografisk spridning ger också 

minskad korrelation mellan produktionen från enskilda verk. Figur 6.1 visar hur 

avståndet mellan vindkraftverken påverkar korrelationen mellan deras produktion. 

 

Figur 6.1 Korrelation mellan vindkraftsproduktion i Europa beroende på avståndet mellan 

anläggningarna. Källa Uppsala universitet 2016. 

Dagens svenska vindkraft har en stor geografisk spridning och sannolikheten för 

att all vindkraft ska stå still samtidigt är väldigt låg. Idag räknar Svenska kraftnät 

med att en produktion motsvarande 11 procent av den totala installerade vind-

kraftseffekten sannolikt finns tillgängligt under den högsta efterfrågan under året. 

Detta benämns effektvärdet. 

6.4 Havsbaserad vindkraft i kraftsystemet 
Landbaserad och havsbaserad vindkraft är bara två varianter av samma teknik och 

delar därför många egenskaper ur ett elproduktionsperspektiv. Havsbaserad vind-

kraft är därmed ingen lösning på de utmaningar som elsystemet står inför med 

ökad andel variabel kraft. 

Det finns dock viktiga egenskaper hos havsbaserad vindkraft som skulle kunna 

innebära att utmaningarna blir lättare att övervinna. Den viktigaste är att det oftast 

blåser mer och jämnare till havs vilket leder till högre fullasttimmar och att turbi-

nerna går mer kontinuerligt vilket leder till minskad variabilitet.  

Fullasttimmar, som är elproduktionen delat på installerad effekt, kan öka dels 

genom teknisk utveckling men också genom att placera verk i mer gynnsamma 

vindförhållanden. Det gör att en jämförelse mellan fullasttimmar inte är ett hel-

täckande mått på hur bra ett vindkraftverk är. Generellt så ligger fullasttimmarna 

för landbaserat runt 3 200, för havsbaserad vindkraft i Östersjön runt 4 000 och 

för Nordsjön runt 4 500. Men variationerna är stora både med avseende på 

placering av verket och verkens design.   
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I en rapport från Energiforsk56 anges att de två viktigaste faktorerna för den 

normaliserade variabiliteten är antalet fullasttimmar och andel havsbaserad vind-

kraft, där den viktigaste är antalet fullasttimmar, medan den totala installerade 

effekten har mindre betydelse. Den relativa variabiliteten kan också förväntas 

minska i framtiden på grund av effektivare turbiner. Resultatet från studien visar 

att mer havsbaserad vindkraft leder till minskning av variabiliteten.  

Det är också mindre korrelation mellan vindar till havs och på land. En kombination 

av havsbaserad och landbaserad vindkraft kan därmed i ett systemperspektiv skapa 

mindre variabilitet. Vindkraft till havs i kombination med vindkraft på land 

möjliggör också en större geografisk spridning på anläggningarna vilket som 

tidigare nämnts också bidrar till att minska variabiliteten. 

De geografiska förutsättningarna i Sverige med en möjlighet till stor spridning 

även på land gör dock att nyttan med minskad variabilitet blir mindre vid en 

jämförelse av att bygga till land och till havs med att bara bygga på land. 

Östersjön har också vindar som påminner mer om de till land, framför allt 

närmare kusten.  

I dag finns också de flesta havsbaserade projekt i södra Sverige där angränsande 

länders utbyggnad både till land och till havs påverkar nyttan av havsbaserad 

vindkraft. Figur 6.2 visar exempelvis att Norra Europa inklusive Danmark, 

Tyskland, Nederländerna och Belgien ligger inom en radie av 100 mil från SE4 

vilket är kortare avstånd än det är till norra Sverige. Inom dessa avstånd är 

dessutom korrelationen mellan vindkraftsproduktionen hög enligt Figur 6.1.  

 

Figur 6.2 Karta över Norra Europa med ungefärligt inritade avståndsmarkörer som visar 

att de områden där det byggs havsbaserad vindkraft idag ligger inom en radie av 100 mil 

från södra Sverige, där de flesta svenska havsbaserade projekten ligger.  

                                                 
56 2015:141, Scenarios and time series of future wind power 
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Variabilitet och havsbaserad vindkraft 

I en avhandling från Uppsala Universitet57 har den havsbaserade vindkraftens 

betydelse för variabiliteten studerats närmare genom ett antal scenarier. Metodiken 

finns beskriven i ett antal rapporter framtagna av Uppsala universitet58. 

Scenarierna jämför fyra olika utbyggnadsalternativ med 30 TWh/år och tar ingen 

hänsyn till gamla verk. Fem års data (2004-2008) samt olika antal fullasttimmar 

(FLH) har används vid jämförelsen: 

 S0: Bara landbaserat, 2 800 fullasttimmar (referens) 

 S1: Bara landbaserat, 3 300 fullasttimmar 

 S2: 12 TWh havsbaserat, 3 300 fullasttimmar (2 800/4 500) 

 S3: som S2, men bättre spridning på havsbaserat 

S1-S3 består i huvudsak av samma verk som S0. I S2 har vindkraftverken spridits 

ut genom att placera 60 procent i Blekinge och 40 procent kring Gävle. I S3 är 

spridningen större; 20 procent per område. Se Figur 6.3. 

 

Figur 6.3 Karta över framtagna scenarier. Källa Uppsala universitet, 2016 

Resultatet visar på vilken påverkan skillnaden i vindförhållanden har på 

landbaserad respektive havsbaserad vindkraft, men även vilken betydelse en 

utspridning av vindkraftsutbyggnaden har. 

Tabell 6.1 Variabilitet och prognosfel i de olika scenarierna jämfört med referens-

scenariot S0. Källa: Uppsala universitet 2016 

 

Slutsatsen från Tabell 6.1 är att högre antal fullasttimmar är fördelaktigt för 

systemet. Om ett högre antal fullasttimmar uppnås med havsbaserat blir 

                                                 
57 Modelling wind power for grid integration studies, Uppsala Universitet, Jon Olauson, 

ISBN 978-91-554-9690-6, 2016 
58 J. Olauson, H. Bergström, and M. Bergkvist, ‘Scenarios and time series of future wind power 

production in Sweden’, Energiforsk report 2015:141, ISBN 978-91-7673-141-3, Jun. 2015. 
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fördelarna ännu större, speciellt om utbyggnaden har bra spridning. En 

kombination av landbaserat med hög andel fullasttimmar samt havsbaserat ger 

högst sannolikt ännu bättre resultat.  

Modellerna är inte intrimmade separat för havsbaserat vilket gör att effekter vid till 

exempel snabba stopp av en hel park på grund av för hög vind inte är medräknade. 

I det avseendet kan Östersjön även ha en fördel jämfört med öppna oceaner på 

grund av lägre extremvindar. Vilken samhällsekonomisk nytta det kan finnas med 

mindre variabilitet och osäkerhet är i dagsläget inte utrett.  

Det är dock viktigt att påpeka att havsbaserad vindkraft längs Östersjöns kuster 

inte skiljer sig lika mycket från landbaserad som vindkraft exempelvis i Nordsjön. 

De svenska tillståndsgivna havsbaserade projekten är dessutom relativt koncentre-

rade i södra Sverige som i tidigare kapitel visades påverkas mer än övriga 

områden på grund av närheten till annan havsbaserad vindkraft. 

Viktigt är dock att poängtera att valet av stöd kommer vara viktigt för nyttan med 

elsystemet. Elsystemet ger incitament för mer systemvänlig produktion vid 

teknikutveckling, planering och drift. Incitamentet finns bland annat i nätkost-

nader, skillnader i elpris per timme, balanskostnad och uppdelning i elområden 

och påverkar till exempel valet av teknik och placering av verk. Ett stödsystem 

som tar bort någon av dessa funktioner kan på sikt skapa nya problem med 

elsystemet.  

6.4.1 Andra förnybara kraftslag 
I ett systemperspektiv kan det vara viktigt att även jämföra havsbaserad vindkraft 

med andra kraftslag än landbaserad vindkraft. En variation av tekniker kan också 

minska variabiliteten i systemet då produktionen från olika energikällor sällan 

korrelerar med varandra. I Sverige finns det exempelvis en stor teknisk potential 

för både solceller och biokraft. Eftersom produktionsmönstret för båda dessa 

kraftslag skiljer sig betydligt mer från vindkraft jämfört med vad havsbaserad 

skiljer sig från landbaserad kan detta vara ett bättre sätt att minska variabiliteten. 

I en rapport från fjärrsyn visades till exempel att kraftvärme kan bidra till kraft-

systemet avseende de utmaningar som listats av NEPP (Nordic Energy Power 

Perspective) som exempelvis kapacitet vid topplast, balansreglering och sväng-

massa. 

6.5 Framtida utveckling av elsystemet 

6.5.1 Produktionsbehov och livslängd på anläggningar 
Utgående från enbart årsproduktionen kan ett resonemang föras hur mycket el 

som kommer att behövas i framtiden och när den kommer att behövas.  

Ett enkelt antagande är att produktionen från vattenkraft och elanvändningen är 

konstant. I så fall krävs det fram till år 2045 cirka 70 TWh övrig förnybar el för att 

få samma årsproduktion som årsanvändning. Om Sverige dessutom vill exportera 
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lika mycket som vi bedöms göra år 2030 krävs det ytterligare 40 TWh i förnybar 

elproduktion. 

Sammantaget innebär det mellan 70 och 110 TWh förnybar el som inte bara ska 

byggas utan också kontinuerligt förnyas på en 20-30 årsperiod, utgående från en 

ungefärlig livslängd på anläggningarna. 

När i tiden detta ska ske beror på när dagens anläggningar läggs ner. Detta är oftast 

ett beslut som tas av marknadsaktörer och därmed starkt beroende av utvecklingen 

på elmarknaden. Även regelverk, skatter och avgifter kan påverka detta. Utgående 

från en förväntad livslängd på dagens elproduktion, exklusive vattenkraft, så 

kommer nedläggningen av anläggningar att ske ungefär som i Figur 6.4.  

Bortsett från nedläggningen av vissa rektorer före år 2020 är det efter år 2030 som 

många anläggningar når sin tekniska livslängd. Först är det främst en fråga om 

äldre vindkraftsanläggningar men mot slutet av 2030-talet och början av 

2040-talet kommer all kärnkraft att nå sin tekniska livslängd.  

 

Figur 6.4 Uppskattad årsproduktion från anläggningar som läggs ner.   

Idag ställs krav på att kärnkraftverken ska installera så kallad oberoende 

härdkylning från år 2020, vilket är en investering på 100-tals miljoner för varje 

reaktor. Ett beslut om sådan investering och genomförande är en stark indikation 

på om reaktorerna kommer att fortsätta behållas i drift under 2020-talet. Idag har 

beslut fattats om sådan oberoende härkylning på samtliga reaktorer på Forsmark. 

För Ringhals 3 och 4 planeras ett beslut i början av 2017. Oskarshamn har inte 

fattat beslut men i ägaren har i pressmeddelande meddelat att de tänker fortsätta 

driften av Oskarshamn 3 efter år 2020. Resterande reaktorer har redan beslutats ta 

ur drift.  

Den fortsatta driften av samtliga anläggningar är också beroende av intäkter från 

elsystemet. Ett elpris som under lång tid ligger under 20-25 öre per kWh kan 

påverka fortsatt drift av alla anläggningar i elsystemet. De elpriser som beräknats i 

elmarknadsmodellen Apollo (se avsnitt 6.6) visar dock på att priset sannolikt 

kommer att vara över detta under 2020-talet om elanvändningen ligger kvar på 

dagens nivå samt att produktionen ökar med den nya ambitionen från elcertifikat-

systemet. Låga bränslepriser, genom exempelvis låga CO2-priser kan dock 
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påverka detta och det finns risk för att priset inte blir tillräckligt högt för att 

fortsätta driva vissa anläggningar vidare.   

Det finns också ett stort regelverk kring säkerheten vid kärnkraftverk och om 

reaktorer inte bedöms uppleva dessa säkerhetsnivåer kan anläggningarna behöva 

stängas ner.  

Sammantaget finns det alltså ett stort behov av nya produktionsanläggningar i 

framtiden men utifrån antaganden om livslängd på anläggningarna kommer detta 

behov att ske först efter år 2030. När det väl sker är det dock frågan om en mycket 

omfattande nyproduktion som når sin topp år 2038–2045 då cirka 50 TWh kärn-

kraftsproduktion tas ur drift. Det är möjligt att anläggningar läggs ner tidigare än 

möjligt men eftersom det är många faktorer som spelar in är det i dagsläget svårt 

att uppskatta sannolikheten för detta.   

6.5.2 Elsystemet blir mer dynamiskt 
Om kärnkraften inte ersätts med ny kommer det alltså finnas ett behov av mellan 

70-110 TWh årlig produktion av annat än vattenkraft. Om detta ska bestå av 

biokraft, vind och sol kommer det innebära att den andelen behöver återinvesteras 

under en 20-30 års period på grund av dessa kraftslags tekniska livslängd. Det 

betyder att det kommer att behövas årliga investeringar av ny kraft på mellan 

2,5-6 TWh. Den här utvecklingen kommer att påbörjas redan i slutet av 2020-talet 

när de vindkraftverk som installerades på 00-talet börjar falla för åldersstrecket. 

Det innebär att vi kommer att få ett mer dynamiskt och föränderligt elsystem. Det 

kommer också att öppna upp för möjligheter att snabbare göra förändringar i 

produktionsmixen utan att exempelvis påverka den årliga elbalansen. 

En jämförelse kan göras med den nya ambitionen i elcertifikatsystemet, som är 

den hittills högsta, som innebär 18 TWh mellan år 2020 och 2030. I det nya mer 

föränderliga elsystem kommer det behöva byggas mellan 25–60 TWh under 10 år. 

Marknadens signaler eller styrmedel kommer därmed få ett större genomslag då 

än vad de har idag för att styra elmixen. 

Det kan också innebära att teknisk utveckling eller nya tekniker snabbare får 

genomslag i elsystemet. 

6.5.3 Elanvändning  
Den svenska elanvändningen har legat relativt konstant på 135–150 TWh/år de 

senaste 25–30  åren och uppgick 2015 till 137,3 TWh. Inom projektet NEPP 

(North European Power Perspectives) har ett antal olika scenarier för den framtida 

elanvändningen tagits fram. I referensscenariot ligger användningen relativt konstant 

fram till 2030 och antas då vara 143 TWh/år. Spridningen mellan de olika 

scenarierna ligger i storleksordningen 120–160  TWh/år.  

Det finns ett antal faktorer som påverkar elanvändningen och av dessa är energi-

effektiviseringen den enskilt största. Andra viktiga faktorer är befolkningsutveck-

lingen, den ekonomiska utvecklingen, strukturförändringar och teknikutveckling. 
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Elektrifiering av transportsektorn och utbyggnad av serverhallar är exempel på saker 

vars utveckling kan komma att påverka den totala användningen av el. Prognoser för 

den framtida elanvändningen har historiskt visat sig stämma bra på 10–15 års sikt 

medan längre prognoser, på 30–35  års sikt, har haft sämre träffsäkerhet. 

Osäkerheten i scenarier bortom 2030 får därför anses stor. (NEPP, 2015) 

 

Figur 6.5 Elanvändning i Sverige exklusive förluster. Källa: NEPP 2016 

Energimyndighetens grundantagande är att elanvändningen kommer att fortsätta 

ligga på ungefär på samma nivå som idag men precis som för anläggningarnas 

fortsatta drift kan det ske händelser eller utvecklingar som förändrar detta.  

6.5.4 Fram till år 2030 
I och med den nya ambitionen om 18 TWh förnybar el inom elcertifikatsystemet 

och genom att delar av det gemensamma målet med Norge59 fortfarande inte är 

uppnått kommer elproduktionen sannolikt öka fram till år 2030. I det uppdrag om 

ambitionshöjningen som Energimyndigheten presenterade 2016 konstaterades att 

få anläggningar förväntas lägga ner under perioden fram till år 2030 med utgångs-

punkt från deras livslängd. Resultat från den elmarknadsmodell som användes i 

rapporten visar också på troliga elpriser som sannolikt är tillräckligt höga för att 

de flesta anläggningar kan fortsätta producera el. Utgående från detta har en 

sammanställning av årsproduktion från olika kraftslag, elanvändning och 

nettoexport mellan år 2020 till år 2030 gjorts i Figur 6.6. 

                                                 
59 28,4 TWh från år 2012 till och med år 2020 
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Figur 6.6 Elproduktion, elanvändning och nettoexport av el mellan år 2020-2030 förutsatt att 

anläggningar fortsätter producera under sin tekniska livslängd. 

Även om årsproduktion av el inte är ett heltäckande mått på elsystemets behov 

kan det ändå ge en indikation på vilka volymer av el som kan behövas i framtiden. 

Med antaganden om att få anläggningar läggs ner före år 2030 (se även nästa 

avsnitt) kommer det att finnas cirka 40 TWh i export.  

Antas bara Oskarshamn 3 och Forsmark 3 vara kvar i produktion år 2030 kommer 

den årliga elbalansen se annorlunda ut, vilket visas i Figur 6.7. Fortfarande finns 

en liten nettoexport men någon gång runt dessa år börjar också äldre vindkraftverk 

att läggas ned och situationen kan snabbt bli annorlunda.   

 

Figur 6.7 Elproduktion, elanvändning och nettoexport av el mellan år 2020-2030 förutsatt att 

kärnkraften att endast Oskarshamn 3 och Forsmark 3 är i drift år 2030.  
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6.5.5 Den havsbaserade vindkraftens roll efter år 2030 
Utgående från enbart årsproduktionen behövs alltså en stor mängd förnybar 

elproduktion efter år 2030. Ett huvudscenario för elproduktionen är uppritad i 

Figur 6.8 och visar att skillnaden mellan elproduktionen år 2030 och 2045 är cirka 

75 TWh om inga nya anläggningar byggs. För att upprätthåll en någorlunda jämn 

årsproduktion behöver anläggningar med en årsproduktion på 3,5 TWh byggas 

per år från år 2030 och sedan 6 TWh från år 2036 till år 2045.  

Utgående från dagens teknik, produktionskostnad och potentialer är det troligast 

att de nedlagda anläggningarna ersätts med landbaserad vindkraft, solceller, 

biokraft och havsbaserad vindkraft. 

Alla dessa kraftslag har dock sina begräsningar men kan utifrån en teknisk 

potential var för sig uppnå detta mål. Att uppnå den högsta produktionen med 

biokraft skulle kräva ett betydligt högre utnyttjande av befintligt värmeunderlag 

vilket skulle kräva fler biokraftsanläggningar av mindre storlek, med högre 

produktionskostnad, samt fler anläggningar med mindre utnyttjandegrad än 

dagens. Det skulle också behövas mer effektiva anläggningar med exempelvis 

förgasning av biomassa vilket inte är en kommersiell teknik i Sverige idag. 

Landbaserad vindkraft har också potential att klara av denna utbyggnad. Men 

troligtvis kommer en kombination av kraftslagen vara den sannolika lösningen. 

Mot bakgrund av den höga utbyggnadstakt som krävs och den förväntade 

minskade produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft kan havsbaserad 

vindkraft sannolikt utgöra en del av den framtida produktionsmixen utan ett 

särskilt stöd.  

 

Figur 6.8 Uppskattad elanvändning och elproduktion i Sverige om anläggningar som når sin 

tekniska livslängd inte ersätts med nya. Elproduktion med nya anläggningar innebär cirka 

3,5 TWh ny produktion från år 2030 fram till år 2036 och därefter 6 TWh ny årlig 

produktion fram till år 2045.   

Om kärnkraftsanläggningarna läggs ner till exempel år 2025–2035 istället för år 

2038–2044, som den tekniska livslängden innebär, skulle behovet av ny kraft 

komma tidigare. Figur 6.9 visar att vi redan år 2032 skulle ha mindre elproduktion 

än användning. För att likt den förra figuren hålla en produktion som motsvara 
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huvudscenariot 2030 (cirka 185 TWh) skulle vi behöva ha en utbyggnadstakt från 

2025–2035 på 5,5 TWh per år och sedan 2 TWh per år till år 2044. Detta är utöver 

de i genomsnitt 2 TWh per år som krävs fram till år 2030 i den nya ambitionen i 

elcertifikatsystemet. Det skulle öka sannolikheten för att havsbaserad vindkraft 

kommer in tidigare i det svenska elsystemet även om det fortfarande finns 

potential för andra kraftslag.  

 

Figur 6.9 Tidigarelagd utfasning av kärnkraft (2025-2035). Ökad utbyggnad på 5,5 TWh per 

år från 2025 till 2035 och därefter 2 TWh per år till 2045.  

6.5.6 Fyra framtider och andra kraftslags potential och kostnad 
I Energimyndighetens rapport om Energisystemet efter 202060 visas fyra olika 

(ganska extrema) scenarier. Elproduktionen och produktionsmixen skilde sig mellan 

scenarierna för år 2035 enligt Figur 6.10.  

I rapporten konstateras att elsystemet ur marknadsperspektiv fungerade i de olika 

scenarierna vilket visar att det alltså finns en möjlighet att välja olika vägar i 

Sverige. En slutsats i rapporten är också att Sverige har stor potential för elexport 

med goda förutsättningar för att producera el med låga utsläpp och till låga 

kostnader. I modellkörningarna för scenarierna nås 2035 en nettoexport på 20–

40 TWh. Det är framför allt Sveriges stora potential för landbaserad vindkraft 

tillsammans med planerad tillkommande överföringskapacitet som möjliggör 

detta. 

Havsbaserad vindkraft, som har högre produktionskostnad än kärnkraft i 

modellerna, byggs här endast ut i de scenarier där det finns ett särskilt stöd till 

tekniken.  

                                                 
60 ET 2016:04 Fyra framtider, energisystemet efter 2020 
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Figur 6.10 Elproduktion år 2035 för de fyra framtiderna.  

6.6 Konsekvenser på elpris 
Energimyndigheten har tidigare studerat hur elpriset påverkas av den nya 

ambitionen i elcertifikatsystemet i bland annat två rapporter från kontrollstation 

för elcertifikatsystemet 201761. Där beskrivs också antaganden i modellen mer 

utförligt.  

Sammanfattningsvis visar scenarierna i rapporterna på konsekvenser för elpriset i 

alla elområden och för varje timme år 2020, 2025 och 2030. Olika utbyggnad-

scenarier har antagits där produktionen har placerats i olika elområden. 

En övergripande slutsats är att en utbyggnad på cirka 18 TWh minskar det 

genomsnittliga elpriset på sikt med mellan 5–10 öre per kWh jämför med om 

ingen utbyggnad sker. Skillnaden mellan elpriset i elområdena uppgår i de flesta 

scenarier till endast något öre per kWh på grund av den förväntade utbyggnaden 

av elnätet. 

I Figur 6.11 visas ett exempel på modellresultat från kontrollstationen där utveck-

lingen av priset påverkas beroende på utbyggnad av förnybar el och bränslepriset. 

En viktig slutsats är att bränslepriser på fossila bränslen har en stor påverkan på 

det svenska elpriset.  

Resultaten från modellen ska också ses som indikativa eftersom exempelvis 

bränslepriser och övriga länders agerande (till exempel utbyggnad) är bedöm-

ningar. Modellresultaten visar alltså snarare hur priset påverkas av olika åtgärder 

                                                 
61 Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet ER 2016:09 samt ER 2016:19 
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så som utbyggnad av mer havsbaserad vindkraft än att de visar vilket elpris 

Sverige kommer att ha i framtiden.  

 

Figur 6.11 Elprisets utveckling vid en utbyggnad av cirka 18 TWh förnybar el (kvot) jämfört 

med priset om ingen utbyggnad sker (ingen kvot). Jämförelsen görs vid tre olika 

bränslepriser (HB – högt bränslepris, REF – medelbränslepris, LB – lågt bränslepris). 

För att studera effekterna av utbyggnad av havsbaserad vindkraft har, i samma 

modell, 15 TWh placerats ut jämt fördelat över alla elprisområden samt i enbart 

elområde 4 (SE4). I Tabell 6.2 har ett nedslag år 2030 gjort med en utbyggnad av 

15 TWh havsbaserad vindkraft i olika delar av Sverige.  

Resultatet visar att elpriset minskar med nära 8 EUR/MWh om havsbaserad 

vindkraft byggs ut utöver den nya ambitionen i elcertifikatsystemet. Samtidigt är 

priset lägre i norra Sverige även om all utbyggnad sker i SE4. Modellresultaten vid 

låga bränslepriser visar elpriser på lägre än 30 EUR per MWh vilket indikerar att 

det finns risker med en så stor utbyggnad att elpriset når nivåer som påverkar 

möjligheten för reinvesteringar i systemet.  

Tabell 6.2 Årsmedelpris på el i EU per MWh för olika elområden år 2030 vid utbyggnad av 

den nya ambition om 18 TWh samt två fall där havsbaserad vindkraft byggts ut med 

15 TWh utspritt över Sverige samt i enbart SE4. Referensbränslepriser har använts.  

 

Ny ambition

[EUR/MWh] 

Havsbaserad utspritt

[EUR/MWh]

Havsbaserat i SE4

[EUR/MWh]

SE1 46 39 38

SE2 47 39 39

SE3 47 40 40

SE4 48 40 40
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Tabell 6.3 Vägd årsintäkt för vindkraft i olika elområden år 2030 vid utbyggnad av den nya 

ambition om 18 TWh samt två fall där havsbaserad vindkraft byggts ut med 15 TWh 

utspritt över Sverige samt i enbart SE4. Referensbränslepriser har använts. 

 

 

En viktig konsekvens från modellerna är också att vindkraftens intjäningsförmåga 

minskar med utbyggnaden. Vid hög produktion av vindkraft minskar elpriset och 

vice versa. Det betyder att vindkraften får lägre elintäkter än det genomsnittliga 

elpriset.  

I Tabell 6.3 visas vindkraftens genomsnittliga årsintäkt från elmarknaden. 

Resultatet visar återigen ett sjunkande elpris med utbyggnad av havsbaserad 

vindkraft som är 8–11 EUR/MWh men också att priset snarare är lägre längre 

söderut än norrut. Detta beror som tidigare diskuterats på att södra Sverige ligger 

närmare kontinenten och påverkas av den utbyggnad som sker där.   

Kraftslag som är mer planerbara så som kraftvärme och vattenkraft får ett pris som 

är några EUR per MWh högre än det genomsnittliga elpriset. I SE4 får ett kraft-

värmeverk nära 13 EUR per MWh mer i intäkt från elpriset än vindkraften och då är 

inte balanskostnad inräknat som kan ge ytterligare 2 EUR per MWh mer i kostnad 

för vindkraften.   

I ett extremfall med höga bränslepriser beräknades den havsbaserade vindkraften 

tjäna 17 EUR/MWh (inklusive balanskostnad) mindre än det genomsnittliga 

elpriset. Detta kommer i senare kostnadsberäkningar användas som ett extremfall 

för vilket stödbehov den havsbaserade vindkraften behöver.  

6.6.1 Överföringsbegräsningar och export 
I elmarknadsmodellen finns ett antal nya överföringsförbindelser som bedöms 

genomföras fram till år 2030. Tabell 6.4 och Tabell 6.5 visar förändringen i 

exportkapacitet från enskilda elområden i Sverige samt för Norden i sin helhet.  

Tabell 6.4 Exportkapacitet från svenska elområden i elmarknadsmodellen [MW].  

 

 

Ny ambition

[EUR/MWh] 

Havsbaserad utspritt

[EUR/MWh]

Havsbaserat i SE4

[EUR/MWh]

SE1 44 34 36

SE2 44 33 35

SE3 43 33 33

SE4 42 33 31

2016 2020 2025 2030

SE1 6 000 7 400 7 400 7 400

SE2 12 800 14 800 15 800 16 300

SE3 17 775 18 975 18 975 20 475

SE4 5 715 6 415 7 015 7 515
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Tabell 6.5 Exportkapacitet från Norden i elmarknadsmodellen [MW] 

 

Men skillnaden i priset per elområde visar ändå en viss överföringsbegränsning. 

Ett sätt att kolla på överföringsbegränsningar är att även titta på extrempriser. 

Mycket låga priser uppstår vid en överproduktion som inte går att exportera och 

mycket höga priser uppstår vid underskott av el som inte går att importera. Med 

den mycket kraftiga överproduktion som uppstår med en utbyggnad av havs-

baserad vindkraft samtidigt som kärnkraften finns kvar uppstår sällan underskott 

och sällan extrema höga priser oavsett scenario. Priser över 100 EUR per MWh 

uppstår cirka 15–20 timmar per år och inga priser över 200 EUR per MWh.  

Mycket låga priser uppstår dock oftare. I Tabell 6.6 visas priser som är lägre än 

1 EUR per MWh. Enbart den nya ambitionen kommer att göra att förekomsten av 

extrempriser ökar från dagens nivå, då de förekommer mycket sällan till strax 

över 200 timmar per år. Detta fördubblas om även en utbyggnad av havsbaserad 

vindkraft sker. Skillnaden mellan utspridd havsbaserad eller allt placerat i SE4 är 

liten förutom för just SE4 som får nära 464 timmar med mycket låga priser.    

Tabell 6.6 Antal timmar med priser under 1 EUR per MWh [h].  

 

 

År 2030

År 2020 Ny ambition Havsbaserad utspridd Havsbaserat i SE4

SE1 5 207 393 403

SE2 5 207 393 403

SE3 5 207 390 403

SE4 5 207 390 464
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7 Koppling till mål och strategier 

Detta kapitel beskriver energi- och klimatpolitiska aspekter sett ur ett europeiskt 

perspektiv och Sveriges möjligheter att bidra till att EU:s långsiktiga klimat- och 

energimål nås. Kapitlet belyser även hur en eventuell utveckling av havsbaserad 

vindkraft i Sverige kan bidra till regeringens maritima strategi. 

7.1 Energimyndighetens samlade bedömning 
När det gäller frågan om hur Sverige kan bidra till EU:s långsiktiga klimat- och 

energimål bedömer vi att förnybartmålet till 2030 är mest intressant för detta 

uppdrag. Det är dock ännu inte känt hur förnybartmålet till 2030 kommer hanteras 

och huruvida arbetet med att nå minst 27 procent förnybart (andel av 

energianvändningen) kommer fördelas mellan länderna. I europeiska miljöbyråns 

senaste rapport62 om trender och prognoser för energimålen i EU görs 

bedömningen att EU ser ut att uppnå målet, förutsatt att nuvarande takt i 

utbyggnaden av den förnybara energin i EU fortsätter till 2030. Detta bedöms 

dock inte kunna ske utan ytterligare insatser.  

Det är heller inte känt om länder kommer kunna hjälpas åt att nå sina respektive 

mål, även om det finns förslag om att de nationella stödsystemen till viss del ska 

öppnas upp för andra länder. I nuvarande förnybardirektivet finns sådana 

möjligheter genom de s.k. samarbetsmekanismerna, vilka innebär att länder kan 

samarbeta kring produktion av förnybar energi för att uppnå målen till 2020 och 

på så sätt skapa förutsättningar för en mer kostnadseffektiv utbyggnad av den 

förnybara energin inom EU. Intresset för samarbetsmekanismer från köparländer, 

det vill säga länder som inte uppnår sina mål och därför behöver köpa in förnybar 

elproduktion från något annat land, ser ut att öka jämfört med tidigare. 

Den svenska regeringen har en positiv inställning till användning av samarbets-

mekanismer och Sverige har förutsättningar för att vara ett säljarland, eftersom 

prognoser visar på ett överskott av förnybar energi på 25 TWh till 2020. Dock är 

det i så fall en fråga om försäljning av förnybartvärdet (statistik som köparlandet 

kan använda till uppfyllande av målet) och inte en ökad andel förnybar el i EU.  

Energimyndigheten anser att stödsystem och elsystemet bör koordineras bättre 

inom EU för att få en mer kostnadseffektiv utbyggnad. Då kan den höga 

potentialen av förnybar el i Sverige och Norden, både vad gäller havsbaserad 

vindkraft och andra kraftslag, komma till mest nytta för EU. För Sveriges del 

skulle detta åtminstone som ett första steg kunna gälla nätutbyggnad och 

havsbaserat i Östersjön.  

                                                 
62 EEA Report 4/2015 Trends and projections in Europe 2015 (p.39) 
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Viktigt att påpeka är att även om produktionskostnaderna är lägre i Sverige än i 

andra länder kan stödkostnaden bli hög på grund av att elprisnivån är låg på den 

nordiska elmarknaden, vilket beskrivs mer i kapitel 6. 

Innan det är klarlagt vad förnybartmålet 2030 innebär för medlemsländerna och 

vilka möjliga samarbeten det finns, går det inte att göra en fullständig analys av 

vilken nytta Sverige kan göra och vilka konsekvenser det får. Detta kommer att 

fastställas i det nya förnybartdirektivet som ligger inom ramen för den så kallade 

Energiunionen som beräknas bli beslutad under år 2018.  

Det stöd till havsbaserad vindkraft som Energimyndigheten föreslog 201563 skulle 

kunna kosta elkunderna runt 75–90 miljarder kronor. Klimatinsatser för dessa 

summor skulle kunna göra betydligt mer klimatnytta i andra sektorer med höga 

CO2-utsläpp såsom transportsektorn. 

En satsning på havsbaserad vindkraft skulle kunna stimulera maritima näringar 

och därmed bidra till den maritima strategin. De samhällsekonomiska effekterna 

av detta analyseras närmare i kapitel 8. Samtidigt ökar anspråken på havs- och 

kustområden och utvecklingen behöver därför ske balanserat. 

7.2 Energi- och klimatpolitiska mål i EU 
I uppdraget om havsbaserad vindkraft ingår att belysa hur Sverige kan bidra till 

EU:s långsiktiga klimat- och energimål. Vi bedömer att förnybartmålet till 2030 är 

mest intressant för detta uppdrag. 

7.2.1 Mål och prognoser 

Till 2020 – förnybartdirektivet och samarbetsmekanismer 

EU har som mål att ha 20 procent förnybar energi till 2020. Medlemsländerna 

rapporterar vartannat år hur förnybartarbetet går. Enligt den senast kända 

sammanställningen64 på EU-nivå gällande ländernas förnybartarbete uppgår 

andelen förnybar energi till 15,3 procent år 2014. EU ser totalt sett ut att kunna nå 

2020-målet men några av länderna ser ut att få svårigheter. Dit hör Frankrike, 

Luxemburg, Malta, Nederländerna och Storbritannien samt möjligen även Belgien 

och Spanien. I de enskilda ländernas rapporter från december 2015 kan också ett 

ökat intresse för samarbetsmekanismer anas, det vill säga att länder ska kunna 

hjälpas åt för att nå mål.  

Samarbetsmekanismer är en del av förnybartdirektivet och syftar till att länder ska 

kunna samarbeta kring förnybar energi för att uppfylla de nationella målen på ett 

kostnadseffektivt sätt. Samarbetet handlar om att ett land kan finansiera förnybar 

energi i ett annat land i ett specifikt projekt, genom gemensamt stödsystem eller 

genom att en statistisk överföring av energi görs. Överenskommelsen mellan 

                                                 
63 Havsbaserad vindkraft, ER 2015:12 
64 Report from the commission to the european parliament, the council, the european economic 

and social committee and the committee of the regions renewable energy progress report 

{swd(2015) 117 final} 
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länderna kan antingen omfatta enbart förnybartvärdet (det vill säga statistik som 

köparlandet kan använda vid uppfyllandet av förnybartdirektivet) eller att det även 

sker en fysisk överföring av energi till köparlandet. Intresset för sam-

arbetsmekanismer från möjliga köparländer har tidigare varit begränsat. 

Energimyndigheten har i flera tidigare uppdrag utrett samarbetsmekanismer och 

om dessa skulle kunna användas som stöd för utbyggnad av havsbaserad 

vindkraft65. Regeringen har en positiv grundinställning till användning av 

samarbetsmekanismer och är öppen för dialog med andra medlemsstater om 

användningen av dessa66. I senaste rapporteringen enligt artikel 22 i förnybart-

direktivet ger scenariebedömning67 en nivå på Sveriges överskott på 25 TWh 

förnybar energi år 2020. 

I de nationella handlingsplanerna för förnybartmålet 2020 bedömde en rad länder 

att havsbaserad vindkraft skulle byggas ut mer än vad som idag ser ut att bli verkl-

ighet68. Även Sverige gjorde den bedömningen. Den havsbaserade vindkraften i 

Europa växer år för år, men i långsammare takt än i tidigare prognoser. 

Till 2030 – nytt förnybartmål och Energiunionen  

Målen för 2030, som Europeiska rådet antog i oktober 2014, innebär minst 

40 procents minskning av EU:s växthusgasutsläpp jämfört med 1990, en andel 

förnybar energi som uppgår till minst 27 procent av energianvändningen på EU-

nivå och en ökning av energieffektiviteten med minst 27 procent. Det nya 

förnybartmålet är inte fördelat mellan medlemsländerna.  

Detaljer och regelverk kring det nya förnybart målet kommer att beslutas inom 

Energiunionen. Energiunion syftar till att säkerställa överkomlig, trygg och 

hållbar energi för EU och dess medborgare. De särskilda åtgärderna omfattar fem 

nyckelområden: energitrygghet, energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp, 

energimarknaden samt forskning, innovation och konkurrenskraft. 

För att få en känsla för storleksordningar kan nämnas att en ökning från 20 till 

27 procent motsvarar en ökning av den förnybara elproduktionen med 1 275 TWh 

i EU. I europeiska miljöbyråns senaste rapport69 om trender och prognoser för 

energimålen i EU sägs att om nuvarande takt i utbyggnaden av den förnybara 

energin i EU skulle fortsätta på samma sätt fram till 2030 skulle EU då kunna 

uppnå en andel förnybar energi som är högre än 27 procent. Detta bedöms dock 

inte kunna ske utan ytterligare insatser eftersom ett antal regelförändringar redan 

har påverkat investerarnas förtroende och intresse av att investera i förnybar 

energi. 

                                                 
65 ER 2010:18, ER 2011:16, ER 2013:26 
66 Sveriges tredje rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 

2009/28/EG. Regeringskansliet, december 2015. 
67 Scenarier över Sveriges energisystem, 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till 

klimatrapporteringen, ER 2014:19 
68 EEA Report No 4/2016. Renewable energy in Europe 2016, Recent growth and knock-on 

effects. Se till exempel figur 2.11 
69 EEA Report 4/2015 Trends and projections in Europe 2015 (p.39) 
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Till 2050 – EU:s färdplan 

EU har åtagit sig att senast 2050 ha minskat växthusgasutsläppen med 80-95 procent 

jämfört med 1990. I EU:s färdplan 2050 sägs elen blir allt viktigare70. Alla 

scenarier tyder på att elen behöver få en mycket större betydelse än i dagsläget 

och nästan fördubblas i andel av den slutgiltiga energianvändningen år 2050 och 

bidra till minskade koldioxidutsläpp. ”Inom en nära framtid kan vindkraft från 

Nordsjön och Atlantområdet leverera en betydande mängd el till allt lägre 

kostnader. I scenariot med stor andel förnybara energikällor ger vindkraften mer 

el än någon annan teknik år 2050. På medellång sikt kan havsenergin ge ett 

väsentligt bidrag till elförsörjningen71. 

Precis som för de flesta målsättningar till 2030 innebär målsättningarna till 2050 

att utsläppen av växthusgaser ska minska, men man redogör inte specifikt för hur 

stor andel till exempel havsbaserad vindkraft ska bidra med. I EU:s färdplan till 

2050 sätts en vision hur man i princip helt och hållet ska kunna eliminera CO2-

utsläpp från kraftsektorn. Förnybar energi har en nyckelroll och förutsätts stå för en 

75 procentig andel av slutlig energianvändning och 97 procent av elanvändning 

(EC 2011). 

7.3 Den havsbaserade vindkraftens roll i 
förnybartmålet 

Att samarbeta för att uppnå förnybartmålen är troligen både möjligt och önskvärt 

inom EU. Även om EU troligen kommer att nå målet för år 2020 har vissa länder 

svårt att nå sina nationella åtaganden. Det kan troligen även gälla även för det nya 

målet till år 2030.  

Med tanke på den svenska potentialen av billig förnybar el har Sverige därför en 

möjlighet att bidra till att uppnå EU:s nya förnybartmål till år 2030. Innan några 

slutsatser kan dras om huruvida det är den mest kostnadseffektiva eller samhälls-

nyttiga vägen till mer förnybart inom EU, bör dock några frågor reflekteras över:  

 Vilken utbyggnad sker till lägst stödkostnad? 

 Hur påverkas Sverige och övriga EU av begränsade exportmöjligheter? 

 Var inom EU gör den förnybara elproduktionen mest nytta? 

 Vem betalar för utbyggnaden och vem får nyttan?  

 Vilka övriga regionala samarbeten finns? 

Dessa frågor behandlas i denna rapport relativt översiktligt. Några av frågarna har 

diskuterats mer i detalj i Energimyndighetens tidigare rapporter om samarbets-

mekanismer 72.  

                                                 
70 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN 
71 S.11 i EU:s Road Map 
72 ER 2010:18, ER 2011:16, ER 2013:26 
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7.3.1 Vilken utbyggnad sker till lägst stödkostnad? 
Den havsbaserade vindkraften i Östersjön kan troligen byggas ut till en lägre 

produktionskostnad än exempelvis den i Nordsjön, där de flesta planerade projekt 

finns, så som beskrivits i tidigare kapitel. Men stödkostnaden är inte bara 

beroende av produktionskostnad utan också av elpriset. Norden och Sverige har 

generellt haft ett lägre elpris än på kontinenten vilket i vissa fall kan generera en 

högre stödkostnad.  

Sett ur ett bredare perspektiv finns det också annan förnybar elproduktion som har 

lägre produktionskostnad än havsbaserad i Sverige idag, som exempelvis land-

baserad vindkraft. Kostnadsbilden kommer dock att förändras. På längre sikt, efter 

2030 och givet den kostnadsutveckling som antas i kapitel 3.3, kan havsbaserad 

vindkraft i Östersjön tillhöra ett av de billigaste förnybara kraftslagen i Europa. 

7.3.2 Hur påverkas Sverige och övriga EU av begränsade 
exportmöjligheter? 

Den potentiella utbyggnaden av förnybar el i Sverige är större än vad det är möjligt 

att hantera i det nuvarande elsystemet. En mycket stor utbyggnad av förnybar el 

resulterar i att elproduktionen varken kan användas inom Sverige eller exporteras, 

framför allt under vissa perioder. Resultatet blir sjunkande elpriser som behöver 

kompenseras med högre stödnivåer.  

På sikt går det att investera mer i elsystemet och möjliggöra en högre utbyggnad, 

men det ska då ställas i relation till kostnaden. En kostnadseffektiv utbyggnad av 

förnybar el i EU kommer att kräva regionala samarbeten kring nätfrågor och 

utbyggnad.  

7.3.3 Vem betalar för utbyggnaden och vem får nyttan?  
Kostnaden för de stödsystem som finns inom EU betalas ofta av elkunderna i den 

egna nationen. Att ingå i ett samarbete om stöd för förnybar el med en annan 

nation kan innebära att elkunder bekostar utbyggnad i ett annat land.  

Även om kostnaden för stödet blir lägre så måste det då i så fall vägas mot den 

nytta produktionen hade kunnat ge det egna landet i form av till exempel 

ytterligare tillgång till el, lägre elpriser och näringslivsutveckling.  

Nyttan för EU kan bli stor men utan direkt styrning från kommissionen kan det 

vara politiskt svårt att genomföra samarbetsmekanismer av detta slag om inte 

elsystemen och regelverken är mycket lika varandra eller om det av praktiska skäl 

eller av acceptansskäl inte finns möjlighet att bygga mer i det egna landet.  

Resonemanget kan också föras om Sverige väljer att bygga ut mer än vad EU har 

ålagt oss. Elkunderna i Sverige betalar då för något som något annat land inte 

behöver göra. I EU blir utbyggnaden lika stor. Även om det till viss del kan vara 

till nytta för Sverige så kan det också bli en nackdel för EU om det byggs för 

mycket förnybar elproduktion på ett ställe men inget alls där det kanske hade 

behövts bättre.  
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Det blir också viktigt att ha en diskussion kring vem som ska betala för eventuella 

nätförstärkningar och utlandsförbindelser särskilt om detta inte är koordinerat 

inom hela EU.  

7.3.4 Var inom EU gör den förnybara elproduktionen mest nytta? 
Med en harmoniserad elmarknad, ett gemensamt regelverk och marknadsbaserat 

stöd för förnybar el inom det europeiska elsystemet skulle frågan om var den 

förnybara elproduktionen gör mest nytta vara mindre aktuell, då prissignaler med 

rätt design skulle styra aktörer mot kostnadseffektiva investeringar. I dag ser det 

inte ut så och då är frågan mer aktuell. Utbyggnaden av förnybar el bör först göras 

där det finns potential, där behovet av el är högt och möjligen också där den 

förnybara elproduktionen gör mest nytta för klimatet och miljön.  

För att detta ska ske krävs att det nationella behovet åsidosätts för ett EU-

perspektiv då det med största sannolikhet innebär att vissa länder får ett större 

produktionsunderskott och inte inom den nationella systemgränsen kan uppnå en 

god leveranssäkerhet. Kostnaden för EU i stort skulle dock troligen bli betydligt 

lägre.  

7.3.5 Vilka övriga regionala samarbeten finns? 
Elmarknaderna i EU blir allt mer harmoniserade och med nya nätkoder och 

energiunionen finns ambitionen att även andra regelverk inom energiområdet blir 

mer harmoniserade. Fortfarande råder dock varje nation över sin energimix, i viss 

mån över stödsystem (statsstödsreglerna begränsar) och nätutbyggnad. Detta kan 

begränsa intresset för länder att ingå samarbeten kring stöd till förnybar el.  

7.4 Svensk havsbaserad vindkraft för att uppnå 
klimatmålet  

Enligt EU:s energistrategi ska klimatmålet uppnås dels genom EU-ETS och dels 

genom åtgärder i den icke-handlande sektorn. Eftersom energisektorn är en del av 

EU-ETS bör inte stöd till förnybar elproduktion ses som en direkt klimatåtgärd 

eftersom det inte innebär en sänkning av de totala utsläppen. Det bör också tilläg-

gas att svensk elproduktion har en mycket låg klimatpåverkan. En överproduktion 

av el i Sverige kan ge möjlighet att ersätta mer klimatpåverkande elproduktion 

utanför Sverige men mycket av elexporten går till andra nordiska länder där 

klimatpåverkan i vissa fall också är begränsad. 

Det stöd som föreslogs i förra rapporten kunde kosta elkunderna upp mot 100 

miljarder kronor. Klimatinsatser motsvarande dessa summor skulle kunna göra 

betydligt mer klimatnytta i sektorer med höga CO2-utsläpp såsom 

transportsektorn, enligt Energimyndighetens bedömning. 

7.5 Mål, strategier och planering i Sverige 
Sverige har ett antal mål och strategier som berör energi och miljö. I detta avsnitt 

redovisas de mål som bedöms relevanta för denna rapport.   
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Energikommissionen 

En överenskommelse73 har nåtts inom den parlamentariska utredningen Energi-

kommissionen. I juni 2016 enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna om Sveriges långsiktiga energipolitik. 

”Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång 

till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 

2040.” Energiöverenskommelsen innehåller följande mål: 

 Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

 Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett 

stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av 

kärnkraft med politiska beslut. 

 Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och 

beslutas senast 2017. 

Energikommissionen lämnade sitt slutbetänkande74 9 januari 2017. 

Enligt överenskommelsen ska elcertifikatssystemet förlängas och utökas med 

18 TWh till 2030. Elnäten och överföringskapaciteten inom Sverige har stor bety-

delse. Utvecklingen av överföringssystemet ska ses ur ett perspektiv som sträcker 

sig bortom Sveriges gränser. ”Genom bättre sammanbindning av elnäten mellan 

länderna kring Östersjön skapas också bättre förutsättningar för samhällsekono-

miskt effektiv utbyggnad av vindkraftsparker till havs.” I överenskommelsen 

nämns att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör 

slopas. Detta kommer troligen innebära ett kommande uppdrag till Svenska 

Kraftnät eller annan myndighet. 

En stor utmaning är att förändra energipolitiken från att nästan enbart fokusera på 

levererad mängd energi (TWh) till att även se till att det finns tillräckligt med 

effekt (MW). Ett viktigt steg bör vara att se över regelverk på energiområdet och 

modifiera dem så att de är anpassade till effektutmaningen. Det är viktigt att se 

över regelverk på energiområdet. Hit hör såväl frågor rörande marknadsdesign 

som insatser på produktions-, överförings- och efterfrågesidan.” Mer om effekt- 

och överföringsfrågan diskuteras i kapitel 6 (Roll i elsystemet). 

I denna rapport förutsätts 18 TWh byggas ut inom ramen för elcertifikat till år 

2030 och målet om 100 procent förnybar el är ett ramverk för diskussionerna till 

den långsiktiga utvecklingen för elsystemet.  

7.5.1 Maritim strategi 
I uppdraget ingår att redovisa hur en eventuell utveckling av havsbaserad 

vindkraft kan bidra till regeringens maritima strategi75. Visionen för arbetet med 

                                                 
73 http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverensko

mmelse-20160610 .pdf 
74 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20172/ 
75 N2015/06135/MRT 
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strategin är ”konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som 

kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv 

livsmiljö.”  

Genom dialog med berörda aktörer har regeringen identifierat områden där 

åtgärder behövs för att nå visionen. Strategin anger riktningen för hur visionen 

kan nås och sägs vara en process snarare än en slutprodukt. Havsbaserad vindkraft 

hör till delområde ”Havet som naturresurs (livsmedel, energi från våg, vatten och 

vind …” under åtgärdsområde ”Förutsättningar för näringslivet och 

branschspecifika åtgärder”.  

I strategin nämns att Sverige har en av Europas längsta kustlinjer och en stark 

tradition av maritim verksamhet. Näringar med goda möjligheter för tillväxt och 

där nytta kan dras av den globala expansion som förutspås inom området. Sam-

tidigt innebär ökade anspråk på havs- och kustområden, användning av marina 

resurser och tillväxt inom besöksnäringen ett ökat tryck på hav och kust.  

En satsning på havsbaserad vindkraft bör stimulera den här delen av näringslivet 

å ena sidan men ger miljöeffekter på havsmiljön å den andra. Dock är vindkraft ett 

produktionsslag med relativt liten miljöpåverkan och med goda möjligheter till 

samexistens med andra intressen 

Det är också viktigt att beakta att eftersom samhällets resurser är begränsade 

innebär en satsning inom det havsbaserade området samtidigt mindre satsningar 

på andra områden. En mer ingående beskrivning av konsekvenser för näringsliv, 

miljöeffekter samt samhällsekonomisk analys vid en eventuell satsning beskrivs 

i kapitel 9.  

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar för närvarande (feb 2017) med att ta 

fram indikatorer för den maritima strategin, som gör det möjligt att följa upp om 

strategin följs. 

7.5.2 Havsplanering 
Sverige fick 2014 en ny lagstiftning som innebär att staten upprättar ett system för 

planering av havet. HaV ansvarar för havsplaneringen i landet76 och utarbetar 

förslag till havsplaner. De nationella myndigheterna och länsstyrelserna bistår (tre 

samordnande länsstyrelser), kommunerna ges möjlighet att medverka liksom 

regionalt utvecklingsansvariga aktörer samt bransch- och intresseorganisationer. 

Regeringen beslutar om havsplanerna. 

Havsplanen kan liknas vid den kommunala översiktsplanen genom att den bland 

annat ska behandla riksintressen och ge uttryck för aktuella politiska ställnings-

taganden. Havsplanerna omfattar Sveriges havsområden, territorialhavet och 

ekonomisk zon, men inte området närmast kusten. Planeringen av kusten sker 

genom kommunernas översiktsplanering. Mellankommunala och statliga frågor 

samordnas av länsstyrelsen. Havsplanerna utgör vägledning för myndigheter och 

                                                 
76 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplanering-i-

sverige/svensk-havsplanering.html 
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kommuner när de prövar anspråk på användningen av havsområden. 

Havsplanerna kommer därför påverka möjligheterna att få tillstånd att uppföra 

vindkraftparker till havs i svenska vatten. Hur havsbaserad vindkraft påverkas av 

havsplanerna redovisas i kapitel 4.4. 

Havsplaneringen är under våren 2017 inne i en fas av avstämning i tidigt skede. 

Dialogen kommer att pågå till 2019 då ett slutligt förslag på havsplaner ska 

lämnas till regeringen. 
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8 Näringslivsutveckling 

Stora investeringar i vindkraft har gjorts och kommer att göras i världen under de 

närmaste decennierna, vilket skapar förutsättningar för näringslivsutveckling inom 

detta område även för Sverige. I detta avsnitt beskrivs näringslivsverksamheten 

som är kopplad till vindkraft i Sverige och världen idag och den potentiella 

näringslivsutvecklingen vid en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

analyseras närmare. Näringslivet delas här in i sju olika delar som beskrivs var för 

sig med avseende på marknad, befintliga företag och svensk potential.  

8.1 Energimyndighetens samlade bedömning 

Svenskt näringsliv inom vindkraftsområdet verkar i stor utsträckning på den 

internationella marknaden. Delar av vindkraftsindustrin, främst drift och 

underhåll, bygg och anläggning samt vindelproducenterna, är dock mer eller 

mindre kopplat till en faktisk utbyggnad i Sverige.  

Näringslivet är splittrat och mångfasetterat med både svenska företag verksamma 

i Sverige och utomlands och utländska aktörer verksamma i Sverige. Bedöm-

ningen av hur omfattande verksamheten är, och kan bli, försvåras av att statistiken 

i dagsläget är bristfällig.  

Marknadsvärdet av en utbyggnad av 15 TWh havsbaserad vindkraft är cirka 140 – 

230 miljarder kronor men utgör bara någon procent av världsmarknaden. En 

utbyggnad av denna omfattning förväntas därför inte nämnvärt påverka den 

svenska vindkraftsindustrin som redan exporterar till en global marknad. 

Hur stor del av detta marknadsvärde från havsbaserad vindkraft som kommer 

svenskt näringsliv till del kommer till stor del att bero på vindkraftsprojektörernas 

val av underleverantörer men potentialen bedöms uppgå till 10-30 procent. För att 

uppnå en så stor andel regionala arbetstillfällen som möjligt finns det behov av 

insatser som syftar till att förbereda det regionala och lokala näringslivet på de 

affärsmöjligheter som uppstår vid en vindkraftsetablering. Exempel på sådana 

åtgärder är att göra prognoser över arbetstillfällen vid vindkraftsetableringar, 

inventera lokalt och regionalt företagande i berört område och se över hur 

företagandet stämmer överens med de kompetenser som kommer att krävas. 

Andra möjliga insatser är att ordna näringslivsträffar och utbildningstillfällen, 

bevaka utbildningsplatser inom vindkraftsområdet och analysera efterfrågan och 

tillgång på vindkraftsutbildad personal.  

Möjligheten för svenskt näringsliv att utveckla en vindkraftsindustri runt en 

specifik innanhavsteknik bedöms inte som trolig eftersom vindkraftsutbyggnaden 

inom innanhav handlar om specifika förutsättningar snarare än en specifik teknik.  
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I kapitlet visas att det finns specifika skillnader i näringslivet för landbaserad 

vindkraft och havsbaserad vindkraft. Dock är de generella slutsatserna desamma 

gällande svensk näringslivsutveckling.  

Näringslivsutvecklingspotentialen vid en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i 

Sverige summeras i Tabell 8.1 och är indelad i sju verksamhetsområden. Det är i 

många fall svårt att bedöma en realistisk potential. Bedömning gäller också enbart 

havsbaserad vindkraft och ska ej tillämpas för landbaserad vindkraft. 

Turbintillverkning – Potentialen bedöms som mycket liten. Det är en stor 

marknad men Sverige har ingen turbintillverkare och det är inte sannolikt att en 

svensk teknisk utveckling och produktion av vindkraftverk kommer att utvecklas.  

Elinstallation – Potentialen bedöms som liten. Kabelmarknaden är global och 

konkurrensutsatt marknad som domineras av få och stora internationella företag. 

Sverige har två företag ABB och Nexans. En kraftig utbyggnad utanför Sveriges 

Östersjökust skulle bara ge en marginell effekt på den globala marknaden och har 

därför en svag koppling till näringslivsutveckling i Sverige. 

Fundament - Potentialen bedöms som liten till mycket stor. Fundament-

marknaden består idag uteslutande av monopile på grund av bottenförhållandena 

i Nordsjön. Dagens marknad för gravitationsfundament är därför liten och 

domineras att få utländska företag. Östersjön skiljer sig dock från Nordsjön 

eftersom grundområden i Östersjön lämpar sig för gravitationsfundament. En 

utbyggnad i Östersjön skulle därför utöka marknaden nämnvärt och skapa en 

hemmamarknad som kan öppna möjligheter för svenska byggföretag att utveckla 

en ny verksamhet. Det är dock mycket svårt att sia om det är svenska företag eller 

utländska företag som kommer att ta den marknaden. 

Bygg och anläggning - Potentialen bedöms som stor. Branschen är splittrad och 

mångfasetterad med både svenska aktörer verksamma i Sverige och utomlands 

och utländska aktörer verksamma i Sverige. Det är en verksamhet med relativ stor 

lokal och regional andel. Med en hemmamarknad finns det goda förutsättningar 

för att utveckla verksamheter inom till exempel installationsfartyg, enklare och 

flexiblare lösningar genom hela logistikkedjan som också betyder högre tillgäng-

lighet och kostnadseffektivitet samt möjlighet till förmontage och förberedande 

installation i svenska hamnar.  

Drift och underhåll - Potentialen bedöms som stor. Driften av en vindkraftspark 

kräver en lokal verksamhet. Det innebär att en utbyggnad i Sverige kommer att 

generera lokala jobb och företag inom detta område. Underhållet sker vid 

specifika tider på året och kräver specialistkunskaper som medför att turbiner 

behöver underhållas av antigen vindkraftstillverkarna själva eller av specialiserade 

företag som kan anlitas från andra länder. Det finns därför en möjlighet för 

inhemska aktörer att inta denna marknad och en exportpotential, men också 

konkurrens från utländska aktörer. På grund av att det endast finns marknads-

analyser som är framtagna av vindkraftsbranschen är det svårt att göra en objektiv 

bedömning av konkurrensläget för svenska aktörer. Vår bedömning är dock, 

utifrån erfarenheter från landbaserad vindkraft i Sverige och från havsbaserad 
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vindkraft i andra länder att det finns en möjlighet till näringslivsutveckling i 

Sverige inom denna sektion. 

Avveckling - Potentialen bedöms som mycket liten inom tidshorisonten 15 – 25 

år. Marknaden är i sin linda eftersom det är få vindkraftsverk som har uppnått sin 

livslängd (20-30 år). Det innebär att det inte finns någon etablerad industri idag 

och att näringsutvecklingen kommer att drivas i första hand av utbyggnaden på 

land eftersom det är där man byggde först. En utbyggnad av havsbaserad i Sverige 

kommer att generera en marknad troligen tidigast år 2050. 

Vindelproducenter - Stora energiföretag som bygger havsbaserad vindkraft 

agerar på en internationell marknad där en hemmamarknad har en svag koppling 

till företagets tillväxt. Det är dock möjligt att andra stora aktörer till exempel 

basindustri, investerar i svensk havsbaserad vindkraft för att garantera leverans av 

grön energi till ett förutsägbart pris till deras produktionsanläggningar i Sverige. 

Tabell 8.1 Bedömning av näringslivsutvecklingspotential i Sverige inom en period på 

15-25 år med antagandet av en utbyggnad av cirka 15 TWh havsbaserad vindkraft i Svenska 

vatten. (femgradig skala: mycket liten, liten, medelstor, stor, mycket stor). Anm: Andel av 

LCOE baseras på Swecos beräkningar för tre olika typprojekt i Östersjön i huvudscenariet 

år 2020. 

  Andel 
av 
LCOE* 

Andel 
svensk-
tillverkat 

Andel 
lokal/ 
regional 

Vikten av en 
hemmamarknad för 
svensk näringslivs-
utveckling 

Potential för 
svensk närings-
utveckling 

Turbintillverkning 34 % 0-10 % 0 % Liten mycket liten 

Elinstallation 8 % 17% 0 % Liten liten 

Fundament 12 % 0-100 % 0 % Stor mycket liten 
till 
mycket stor 

Bygg och anläggning 12 % 15-30 % 15-30 % Stor stor 

Drift och underhåll 30 % 20 % 14 % Medelstor stor 

      

Avveckling 
(nedmontering & 
Återvinning 

5 % NA NA mycket liten mycket liten 

Vindelproducenter NA 75 % NA Liten till stor Medelstor 

8.2 Vindkraftsmarknaden 
År 2015 byggdes globalt cirka 63 GW vindkraft. Totalt fanns cirka 433 GW 

installerad effekt i slutet av 2015 av vilken merparten byggts under de senaste 10 

åren77. 

Fram till 2040 väntas en kraftig utbyggnad av vindkraften i världen. Enligt IEA 

Outlook 2016 kommer elproduktion från vindkraften att öka från 717 TWh år 

2014 till 3 132 TWh år 2040. Det totala värdet för vindkraftsmarknaden mellan 

2016 och 2040 uppskattas till $ 3 100 miljarder (2015 års realvärde)78. 

                                                 
77 GWEC. Global Wind Report 2015 
78 BNEF, 2016, New Energy Outlook 2016 8 Key Findings Presentation 
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Havsbaserad vindkraft kommer att stå för en betydande del av denna marknad, 

men landbaserad vindkraft förblir störst. Enligt den europeiska Joint Research 

Center kommer den totala installerade vindkraften i världen vara 1 916 GW år 

2050 varav 530 GW havsbaserad. I Europa är dock skillnaden mindre med 281 

GW landbaserad och 222 GW havsbaserad79.  

Utbyggnaden av landbaserad vindkraft i Sverige har också varit stor med en total 

installerad effekt på 6,3 GW och en produktion på cirka 15 TWh. Med en ny 

ambition inom elcertifikatsystemet på 18 TWh till år 2030 och ett mål om 100 

procent förnybar el till år 2040 kommer vindkraftsmarknaden fortsätta växa. Hur 

mycket vindkraft, eller specifikt land- eller havsbaserad, beror bland annat på dess 

framtida konkurrenskraft och möjlighet att få miljötillstånd.  

Det totala marknadsvärdet av en särskild svensk satsning på runt 15 TWh 

havsbaserad vindkraft med produktionskostnad på 49–76 öre per kWh är mellan 

140–230 miljarder kronor på en 20-årsperiod vilket motsvarar mellan 0,5-2 

procent av världsmarknaden. I vilken utsträckning det svenska näringslivet kan ta 

del av den marknaden analyseras vidare i kapitlet. Viktigt att poängtera är att det 

svenska näringslivet inte är begränsad till den svenska marknaden utan kan och 

har marknadsandelar på den internationella vindkraftsmarknaden.    

8.3 Nuläge 
Näringslivsverksamheten inom vindkraftsområdet innefattar dels verksamheter 

relaterade till projektering, konstruktion och installation samt driftsfasen och 

nedmontering och dels verksamhet relaterad till vindelförsäljning.  

Utöver dessa två verksamheter som genererar direkta arbetstillfällen inom 

vindkraften finns också indirekta sysselsättningseffekter som är ett resultat av köp 

av varor och tjänster i nästa led i värdekedjan. Det vill säga sysselsättningseffekter 

som orsakas av vad företag i de olika leverantörsleden, liksom deras anställda, 

spenderar i den lokala ekonomin. 

8.3.1 En stor bransch i vissa länder men mindre i Sverige 
Aktörer inom näringslivet för vindkraft är verksamma på en global marknad och 

har många anställda världen över. Det finns dock ingen global standardiserad 

statistisk över antalet sysselsätta bland annat på grund av olika avgränsningar av 

branschen, samt svårigheter med att räkna in andel sysselsatta i företag som inte 

enbart är verksamma inom vindkraftsindustrin och svårigheten med att ta hänsyn 

till de indirekta effekterna. Detta medför att tillgängliga siffror uppvisar en stor 

spridning. Därför ska följande siffror ses som indikativa.  

GWEC anger antalet sysselsatta i Europa till 255 00080 och enligt Wind Europe 

har vindkraftsindustri i Europa en omsättning på 72 miljarder Euro per år81. De 

                                                 
79 Joint Reserach Center, 2015. 2014 JRC wind status report 
80 GWEC. Global Wind Report 2015 
81 windeurope.org. https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/ 
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dominerande länderna i Europa inom vindkraftsindustrin är Tyskland och Danmark. 

År 2014, omsatte tysk vindkraftsindustri 11,8 miljarder euro ($13,1 miljarder) 

med 149 200 anställda varav 130 500 inom landbaserad vindkraft och 18 700 

inom havsbaserad82. Den starka tyska vindkraftsindustrin förklaras av en ledande 

ställning inom teknikkunnande och en stark hemmamarknad med 6 013 MW ny 

installerad effekt 2015 och en total installerad effekt på 44 947 MW i slutet av 

201583.  

Danmark 

Danmark var tidigt aktivt inom vindkraft till havs bland annat med världens första 

havsbaserade vindkraftspark redan 1991. Dock har näringslivsutvecklingen inom 

vindkraft i Danmark skett tack vare utbyggnaden på land84 där det funnits en 

gynnsam hemmamarknad med höga elpriser inledningsvis och statligt investe-

ringsstöd med start 1979, följt av produktionsstöd. Dessa under lång tid gynn-

samma förutsättningar har i stort sett tillkommit i politisk enighet, och är en 

grundläggande förklaring till de danska framgångarna85.  

Danmark har idag en relativt blygsam hemmamarknad med en utbyggnad på 

217 MW under 2015 och en total installerad effekt på 5 063 MW i slutet av 2015. 

Vindkraftsindustrin är dock fortfarande en viktig näringslivsgren med en total 

omsättning på 108,4 miljarder dkr år 2015 (varav 20,5 miljarder dkr för elkablar 

till vindkraft och 87,9 miljarder dkr inom övrig vindkraftsindustri). Export stod 

för 48,3 miljarder dkr vilket är (4,6 % av Danmarks totala export). Antalet 

sysselsatta var 31 251 varav 1 641 inom energikablar86.  

Danska Vestas är näst största vindkrafttillverkare med 12,6 procent av 

världsmarknaden bakom kinesiska Goldwind87. Vestas hade 20 507 anställa 

världen över i slutet av 2015 varav 10 282 inom tillverkning och 

materialanskaffning, 7 682 inom försäljning och drift och underhåll, och 1 292 

inom produktutveckling88. Vestas är ett internationellt företag med endast fem 

procent av sin försäljning i Danmark och med 80 procent av sina anställda i andra 

länder.89  

Storbritannien 

I Storbritannien har vindkraftsmarknaden växt som ett resultat av en satsning på 

förnybar energi via ett elcertifikatsystem och ett nyligen implementerat anbuds-

system, ”Contract for Difference” (CfD). I november 2016 hade Storbritannien 

9 087 MW landbaserad vindkraft och 5 098 MW havbaserad. Storbritannien 

                                                 
82 STROM-report. http://strom-report.de/renewable-energy/ 
83 GWEC. Global Wind Report 2015 
84 Staffan Jacobsson, K. K. (2014). Towars a strategy for offshore wind power in Sweden. Systems 

Perspectives on Renewable Power (ss. 160-171) 
85 Staffan Engström (2015). Historien om den svenska vindkraften. ISBN: 9789176111192 
86 DAMVAD til Vindmølleindustrien. (2016). Branchestatistik for Vindmølleindustrien 
87 BNEF. Top 10 wind turbine manufacturers by commissioned capacity in 2015 
88 Vestas årsredovisning 2016, p130. https://www.vestas.com/en/investor/financial_reports  
89 http://www.newsoresund.se/vestas-vd-danmark-och-sverige-mer-lika-an-manga-tror/ 
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dominerar marknaden för havsbaserad vindkraft med 40 procent av världens 

installerade effekt90 och siktar på att ha 10 GW havbaserad år 202091. 

I resten av världen är Kina och USA de två länder med störst utbyggnad av 

vindkraft, 114 609 MW och 74 471 MW respektive i slutet av 2015, och 

betydande tillhörande industri, 280 000 anställda i Kina och 88 000 i USA92.  

Sverige 

Sverige har en relativ stor utbyggnad av vindkraft med drygt 600 MW nyinstal-

lerad effekt under 2016 och cirka 6 300 MW total installerad effekt. Den havs-

baserade vindkraften i Sverige utgör endast 5 procent med de fem parkerna 

Lillgrund (110,4 MW) i Öresund, Kårehamn med (48 MW) utanför Ölands kust 

och Vindpark Vänern (30 MW) i Vänern, Bockstigen (2,8 MW) utanför Gotland 

och Utgrundet I (10,4 MW) i Kalmar sund.   

Sverige har ingen tillverkare av vindkraftverk varken för land- eller havsbaserad 

vindkraft. Det finns dock flera underleverantörer till vindkrafttillverkare 

(komponenttillverkare) som är verksamma i Sverige, det vill säga svenska bolag 

eller utländska bolag med tillverkning i Sverige, som levererar till en global 

marknad. Exempel på detta är Enercons torntillverkning i Malmö, ABB:s 

generatorer och elektronik, SKF:s kullager, SSAB:s stål samt Carbex som 

levererar grafitborstar för generatorer93. Det finns också företag som levererar 

kringtjänster som logistik, transport, metallomarbetning, mjukvara till vindturbin-

tillverkarna och deras underleverantörer.  

Enligt den senaste större undersökningen på området var omsättningen under 

2011 i vindkraftssegmentet 9,4 miljarder kronor baserat på en kartläggning över 

200 företag94 i ett läge då vindkraftsproduktionen i Sverige var cirka 6 TWh. 

Huvuddelen av omsättningen (runt 7 miljarder kronor) fanns inom tillverknings-

industrin, och man bedömde att det mesta gick till export då vindkraftverks-

tillverkning inte fanns i någon större omfattning i Sverige. Samma år var intäk-

terna för vindkraftsproduktionen från el och elcertifikat strax under 4 miljarder 

kronor.   

Det finns ingen officiell statistisk över antalet anställda inom svensk vindkrafts-

industri och det finns en stor spridning mellan olika källor. Branschorganisationen 

Svensk Vindenergi anger cirka 4 000 personer för 201595. I en kartläggning gjord 

av Power Väst anges att antalet årsarbetskrafter inom hela sektorn låg på mellan 

6 900-12 700 år 2010. Beräkningen baseras på schabloner på sysselsättning från 

andra studier och statistik från andra länder, där sysselsättningen beräknas baserat 

                                                 
90 http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-

2016_22_04.pdf  
91  UK Trade & Investment. UK offshore wind: Opportunites for trade and investment 

http://www.greeninvestmentbank.com/media/44638/osw-pitchbook_ukti_june-2015.pdf  
92 Global Wind Report 2015, GWEC. www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-

Wind-2015-Report_April-2016_19_04.pdf  
93 För mer info om företagen verksamma inom vindkraft se http://www.windindustry.se/index.php 
94 Power Väst. (2012). Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft. Ecoplan 
95 http://www.vindkraftsbranschen.se/vinskraft-ger-jobb/  
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på den svenska utbyggnaden av vindkraft94. I boken Historien om den svenska 

vindkraften använder Engström en sysselsättningsstudie från WSP från 2010 och 

kartläggningen gjord av Power Väst för att uppskatta sysselsättningen i Sverige 

2014. Enligt dessa beräkningar uppgick antal anställda inom vindkraftsindustrin 

2014 till knappt 10 000, varav drygt hälften är verksamma inom bygg och 

anläggning, 25 procent arbetar med drift- och underhåll och knappt 20 procent 

inom tillverkning av komponenter96. 

Bedömningarna av antalet sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Sverige indikerar 

att svensk vindkraftsindustri är mindre jämfört med bland annat Danmark och 

Tyskland huvudsakligen på grund av att turbintillverkning inte finns etablerad i 

Sverige.  

Den del av näringslivet som kopplar mer direkt till utbyggnaden i Sverige är i 

första hand drift och underhåll samt bygg och anläggning. Därutöver finns också 

vindelproducenterna som diskuteras i nästa avsnitt.  

8.3.2 Stor spridning med både konsolidering och nya aktörer bland 
vindelproducenterna 

Det finns en stor spridning bland vindelproducenter i Sverige, från små 

vindkraftsägarföreningar till traditionella kraftbolag som svenska Vattenfall och 

från specifika vindkraftsägande bolag till fastighetsbolag och basindustri. Dock 

domineras utbyggnaden idag av kraftbolagen och vindkraftsbolagen (se Tabell 

8.2). Värt att notera är också att under 2013 och 2014 var den enskilda aktör som 

byggde mest vindkraft det samgående bolaget mellan energibolaget statkraft och 

skogsindustrikoncernen SCA.  

Tabell 8.2 Vindkraftverk över 100 kilowatt införda i elcertifikatregistret under 2014. 

Grunddata från certifikatregistret, Energimyndigheten. Källa: Staffan Engström 201596 

Ägare  Antal Effekt 
MW 

Beräknad produktion 
GWh 

Andel 

Kraftföretag, kommunalt energiföretag  88 227 675 25 % 
Förening för vindkraftsägande  2 4 13 0,5 % 
Bolag för vindkraftsägande  137 326 987 37 % 
Företag med annan huvudverksamhet än energi  57 166 479 18 % 
Privatperson, eget företag  2 2 6 0,2 % 
Basindustri  23 60 195 7 % 
Fastighetsbolag, även kommunalt  11 24 68 3 % 
Finansiella företag  26 67 209 8 % 
Kommuner, landsting  9 18 55 2 % 
Summa  355 894 2 685 

 

Det finns också nya aktörer inom landbaserad vindkraft där ägarna av projektet är 

slutkunden till exempel Google eller Ikea. Genom sitt ägande vill dessa företag 

säkra en grön elleverans till ett förutsägbart pris. 

                                                 
96 Staffan Engström (2015). Historien om den svenska vindkraften. ISBN: 9789176111192 
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Inom havsbaserad vindkraft ser ägarbilden annorlunda ut. På grund av att 

projekten ofta är stora är projektutvecklarna i de flesta fall energiföretag som 

agerar på en internationell marknad. I Europa som är den dominerande marknaden 

var danska DONG Energy den största ägare av havsbaserad vindkraft under 2015 

med 15,6 procent. De andra är tyska E.ON (9,6 %), svenska Vattenfall (8,9 %), 

tyska RWE Innogy (6,4 %) och tyska Stadtwerke München (3,8 %)97.  

I Sverige ägs Lillgrund av Vattenfall, Kårehamn av E.ON, och Vindpark Vänern 

ägs av Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, Kyrkvinden Ekonomisk 

förening och Petterssons Vind AB (tidigare Gåsungarna AB), samt Karlstads 

Energi AB, Karlstads Bostads AB, och Hammarö kommun. 

Svensk basindustri har även visat intresse för den havsbaserade vindkraften, 

exempelvis för projektet Blekinge Offshore98, som dock fick avslag av regeringen 

i februari 2017. Medfinansiärer till projektet var AGA, AkzoNobel, Boliden, 

Cementa, Holmen, Korsnäs, LKAB, StoraEnso och Billerud.  

8.4 Potential för näringsutveckling inom havsbaserad 
vindkraft 

I denna analys har vi valt att dela in företagens verksamhet i sju 

verksamhetsområden: 

• vindkraftstillverkning - företagen som levererar vindturbiner och torn 

• elanslutning - företagen som levererar utrustning för elanslutning: 

transformatorstation till havs, elkablar för anslutning av turbinerna till 

transformatorstationen (intra-array-kabel) och från transformatorstationen till 

anslutningspunkten på land (exportkabel) 

• fundament – företagen som levererar fundament 

• bygg och anläggning - företagen som levererar tjänster under bygg och 

anläggningen från tillståndsprocessen till själva installationen av 

vindkraftsanläggningen 

• drift och underhåll - företagen som sysslar med drift och underhåll under 

livslängden (typiskt mellan 20 till 30 år) för vindkraftsanläggningen 

• nedmontering och återvinning - företagen som jobbar med nedmontering och 

återvinning av vindkraftsverksanläggningen 

• vindelproduktion – företagen som producerar och säljer vindkraftsel 

Potentialen för näringslivsutveckling i Sverige är beroende av marknadsstorleken, 

både internationellt och nationellt, och förmågan hos svenska företag att ta 

marknadsandelar i denna. I denna analys är dock fokus på hur svenskt näringsliv 

kan påverkas av en inhemsk utbyggnad av havsbaserad vindkraft.  

                                                 
97 EWEA. EWEA-European-Offshore-Statistics-2015  
98 Bleckinge Offshore. http://blekingeoffshore.se/  
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Potentialen inom varje verksamhetsområde kopplas därför till fördelningen för 

den totala kostnaden mellan dessa verksamhetsområden. Tabell 8.3 nedan anger 

respektive verksamhetsområdes andel av de totala produktionskostnaderna 

(LCOE) baserat på Swecos kostnadsanalys för ett antal typprojekt i Östersjön år 

2020 i huvudscenariot.  

Tabell 8.3 Värdefördelning av verksamhetsområden. Källa: Sweco 2017 

Verksamhetsområde Andel av LCOE 

Turbintillverkning 34 % 

Elanslutning 8 % 

Fundament 12 % 

Bygg och anläggning 12 % 

Drift och underhåll 30 % 

Nedmontering & Återvinning 5 % 

Elproduktion NA 

 

Nedan kommer vi att beskriva näringslivsutvecklingspotentialen inom de olika 

verksamhetsområdena med antagandet av utbyggnad i Östersjön utanför Sveriges 

kust. 

8.4.1 Vindkraftstillverkning 
Studier visar att den enskilt största samhällsekonomiska effekten inom vindkrafts-

industrin står att finna inom turbintillverkning. Detta är en konsekvens av att 

turbinen är den enskilt största kostnadsposten för etablering av vindkraft till havs.  

Företagen 

Vindkraftverken är till 100 procent utländskt tillverkade, det vill säga en import-

vara i Sverige. Inom havsbaserad vindkraft domineras marknaden av få och stora 

företag där Europa är ledande, se Figur 8.1. 

 

Figur 8.1 Havsbaserad vindkraftstillverkares andelar av utbyggnaden år 2015. Källa EWEA 

2016 99 

Under de senaste åren har det skett en konsolidering av turbintillverkare i 

kölvattnet av jakten på lönsamhet. MHI Vestas Offshore Wind bildades mellan 

                                                 
99 EWEA. EWEA-European-Offshore-Statistics-2015 
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Mitsubishi och Vestas april 2014100, och tyska Siemens och spanska Gamesa 

annonserade i juni 2016 att de ska slå ihop deras turbintillverkning101.  

Vindkraftstillverkare har olika stort antal komponenter i sina verk som kan vara 

tillverkade i Sverige eller av svenska företag. Det är därför svårt att uppskatta 

andelen svenska komponenter i vindkraftsverken som installeras i Sverige. I en 

studie från 2012 uppskattade IUC att denna andel sannolikt kan ligga mellan 

0-10 procent av värdet i ett vindkraftverk. 

Effekt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

Möjligheten för Sverige att bli en ledande nation ifråga om teknisk utveckling och 

produktion av vindkraftverk bedöms som förhållandevis liten mot bakgrund av 

den snabba utveckling som sker och den dominans som andra länder redan skaffat 

sig på marknaden. I en överetablerad marknad med stora och få leverantör av 

turbiner för havsbaserad vindkraft finns det dock fortfarande företag som försöker 

slå sig in med nytt angreppsätt. Ett sådant exempel är företaget 2B-energy i 

Nederländerna som utvecklar en tvåbladig havsbaserad vindturbin och utlovar 

lägre kostnader än standardtrebladiga turbiner som erbjuds på marknaden idag102.  

Möjligheten för svenskt näringsliv att utveckla en vindkraftsindustri runt en 

specifik innanhavsteknik bedöms inte som trolig eftersom vindkraftsutbyggnaden 

inom innanhav handlar om specifika förutsättningar snarare än en specifik teknik. 

Möjligen kan en turbin anpassad för Östersjön utvecklas men det är då snarare en 

fråga om mindre modifieringar av existerande produkter.  

Den befintliga svenska tillverkningsindustrin är underleverantörer till utländska 

turbintillverkare som levererar turbiner till en global marknad. Vid en kraftig 

utbyggnad av havsbaserad vind kommer den svenska marknaden att vara större än 

idag men fortfarande bara en liten del av den globala havsbaserade vindkrafts-

marknaden (cirka 0,5–2 procent vid en utbyggnad av 15 TWh).   

Huruvida utländska aktörer kan komma att etablera en turbintillverkning i Sverige 

vid en kraftig utbyggnad längs Sverige Östersjöns kust är också mycket svårt att 

sia om. Det finns dock exempel i Storbritannien där en satsning på havsbaserad 

vindkraft har lett till att Siemens beslutade att anlägga en fabrik i England. 

Slutsatsen är att en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige kommer att ha 

en begränsad näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet i Sverige, då den 

svenska marknaden snarare är en delmängd av den internationella marknaden för 

havsbaserad vindkraft. Det är inte sannolikt att en svensk teknisk utveckling och 

produktion av vindkraftverk kommer att utvecklas 

                                                 
100 http://www.mhivestasoffshore.com/about-mhi-vestas-offshore/ 
101 https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-17/gamesa-gets-siemens-merger-approval-

to-expand-wind-turbine-units 
102 http://2benergy.com/  
 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
111 av 172

http://www.mhivestasoffshore.com/about-mhi-vestas-offshore/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-17/gamesa-gets-siemens-merger-approval-to-expand-wind-turbine-units
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-17/gamesa-gets-siemens-merger-approval-to-expand-wind-turbine-units
http://2benergy.com/


112 

 

8.4.2 Elinstallation 
Kabelmarknaden är global och domineras av att ett fåtal stora leverantörer, så som 

svenska ABB (som nyligen sålde sin kabelverksamhet till danska NKT103) och 

Nexans (se Figur 8.2 och Figur 8.3). Det finns också företaget Greenpipe som 

levererar kabelskydd. ABB levererar också transformatorstationer. 

  

Figur 8.2 Marknadsandel intra-array 

kablar. Källa: EWEA 2016
104 

Figur 8.3 Marknadsandelar export kablar. 

Källa EWEA 2016
104 

Effekt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

En utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige bedöms enbart kunna ha en 

begränsad effekt på näringslivsutvecklingen inom kabeltillverkning i Sverige. Den 

befintliga svenska tillverkningsindustrin levererar idag kablar till en global 

marknad. Vid en kraftig utbyggnad av havsbaserad vind kommer den svenska 

marknaden att vara större än idag men fortfarande bara en liten del av den globala 

havsbaserade vindkraftsmarknaden. På en öppen marknad där det råder fri 

konkurrens finns det ingen garanti att svenskt näringsliv kommer att gynnas 

särskilt.  

8.4.3 Fundament 
På fundamentsmarknaden dominerar monopilelösningen på grund av att huvud-

delen av utbyggnaden sker i Nordsjön där monopile är den vanligaste fundaments-

typen. Under 2015 stod monopiles för 80 procent av fundamenten och gravita-

tionsfundament för 9 procent i Europa. Leverantörerna var tyska EEW SPC med 

41,1 procent av marknaden, nederländska Sif med 34,1 procent, danska Bladt med 

21,6 procent, och belgiska Smulders med 3,8 procent104.  

Effekt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

När det gäller fundament skiljer sig Östersjön från Nordsjön eftersom grund-

områden i Östersjön mycket sällan lämpar sig för monopiles. Istället används 

gravitationsfundament. Gravitationsfundament tillverkas huvudsakligen utom-

lands, vilket innebär att fundament inte bara gjuts utan även transporteras till 

byggplatsen på pråmar och lyfts på plats av kontrakterat företag. Ett undantag är 

Vindpark Vänern där PEAB tillverkade de bergfundament som används där. Att 

frakta fundament på pråmar är väderkänsligt det vill säga att man måste ha ett 

                                                 
103 ABB. http://www.abb.com/cawp/seitp202/2E7C744E2449ECC9C1258004002A41CC.aspx  
104 EWEA. EWEA-European-Offshore-Statistics-2015 
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tidsfönster med tillräckligt bra väderförhållande. Om det inte inträffar som 

planerat, kan det leda till kostsamma fördröjningar. Det finns därför en fördel att 

lägga tillverkningen av gravitationsfundament nära byggplatsen. En annan 

specifik faktor för Östersjön är isförhållande vilket kräver att fundament designas 

för det. 

I Sverige har enbart företaget PEAB levererat fundament till en havsbaserad 

vindkraftspark. Det finns dock företag som utvecklar fundamenttekniker så som 

Marcon Windpower AB som testar ett självinstallerande fundament för 

havsbaserad vindkraft, med en jackup-rigg som grund.  

IUC-rapporten visar att det finns kunskap i Sverige för konstruktion och 

byggnation av olika typer av fundament. Kapaciteten för muddring, transporter 

och tunga lyft är dock begränsad. Därför bedömer IUC att det sannolikt finns en 

stor potential för tillverkning av fundament i Sverige när den projekterade 

utbyggnaden ökar och vikten av närheten mellan tillverkning och vindkraftpark 

får större ekonomisk betydelse. 

På sikt kan därför en stor utbyggnad i Östersjön, ge en intressant leverantörs-

utveckling. Denna inriktning skulle kunna öppna upp för svenska företag att 

diversifiera mot denna industri, först nationellt men på sikt med möjlighet till en 

större arena, det vill säga hela Östersjön. Företaget NCC har exempelvis ett 

utvecklingsprojekt inom kompetenscentret SWPTC om en ny lösning för 

gravitationsfundament. Det är dock svårt att sia om vilken marknadsandel svenska 

aktörer skulle få i konkurrens med utländska aktörer och om utländska aktörer 

kommer att etablera sin tillverkning i Sverige vid en kraftig utbyggnad längs 

Sveriges Östersjökust. I IUC-rapporten har man utgått från att Sverige inte 

kommer ha någon tillverkning av fundament. 

8.4.4 Bygg och anläggning 
Vid byggnation av vindkraftverk på land behövs framförallt arbetskraft för 

anläggande av vägar, byggande av fundament, dragning av elkablage samt vid 

resning av verk. Det är rimligt att anta att flera av dessa arbetsuppgifter vid 

etablering av landbaserade verk till stor del utförs av lokala entreprenörer, men 

vid resning av verken och visst fundamentsbyggande kommer personalen från 

leverantören av vindkraftverket.  

Jämfört med landbaserad vind har havsbaserade vindkraftverk i dagsläget ett 

större personalbehov för byggnation, transporter samt drift och underhåll men 

med utveckling av större turbiner kan detta förändras. Samtidigt medför etablering 

i havet högre totalinvesteringar för bland annat fundament. Att förbereda funda-

menten så långt det går på land och sedan transportera ut dem för slutmontering är 

ett stort arbete och kräver dessutom en bra hamninfrastruktur. Vid havsetablering 

byggs inga vägar men arbetet med fundamenten är ofta mycket omfattande. 
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Företagen 

Företag inom bygg och anläggning arbetar under olika faser av vindkrafts-

projektet, från tillståndsprocessen till själva installationen av vindkraftsanlägg-

ningen. Det finns många nischade små och medelstora företag inom denna 

verksamhet som innefattar teknikkonsulter, projektörer, vindresursanalys och 

vindmätning, miljö och tillstånd, logistik, transport och lyft med mera. Här 

återfinns även stora tekniska konsulter, där flera är verksamma internationellt, 

som arbetar med alla former av projektering men också mindre, specialiserade 

konsultföretag, som kan arbeta med enbart vindkarteringar eller naturinvente-

ringar. Branschen är splittrad och mångfasetterad med både svenska aktörer 

verksamma i Sverige och utomlands och utländska aktörer verksamma i Sverige. 

Det finns dock i dagsläget ingen bra statistik över branschen. 

Exempel på svenska företag är MMT och Clinton Marine Survey inom under-

sökning och besiktning av havsbottnar och undervattensinstallationer med bland 

annat avancerad bildbearbetning. Även NDE Offshore har på bara några år byggt 

upp en internationell verksamhet kring besiktning och underhållstjänster under 

vattnet både med manuella dykare och fjärrstyrda undervattensfarkoster med 

Sverige som bas. Kockums och Northern Offshore levererar installations-och 

servicefartyg. Företaget Marcon Group har en internationell verksamhet inom 

installation105. 

Effekt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

Det faktum att Sverige har en lång tradition av skeppsbygge ger goda förutsätt-

ningar för att utveckla denna sektor av vindkraftsindustrin. Det efterfrågas 

installationsfartyg samt olika typer av service- och underhållsfartyg. De fartyg 

som används idag fungerar bra, men förutsättningarna i Sverige möjliggör enklare 

och flexiblare lösningar som också betyder högre tillgänglighet och kostnads-

effektivitet. I till exempel Kårehamn hade man problem med att väldigt få båtar 

var isklassade eller tålde någon is över huvud taget. Även hamnar och möjlighet 

till förmontering är en viktig komponent för effektiv utbyggnad av havsbaserad 

vind med stora möjligheter till näringslivsutveckling. Hamnar för detta ändamål 

kräver god infrastruktur. 

Ur svenskt sysselsättningsperspektiv blir det avgörande med en hemmamarknad. 

För havsbaserad vindkraft är tjänsterna inom bygg och anläggning inte lika lokalt 

kopplade som för landbaserad vindkraft, utan specialiserade arbetslag kan anlitas 

från andra länder. Det finns alltså en exportmöjlighet för denna typ av tjänster, 

men också konkurrens från utländska aktörer. I bygg- och installationsfasen 

uppskattar Sweco106 att 15–30 procent av arbetet utförs av lokala eller regionala 

företag. Kompetenser som behövs är främst inom el, bygg och anläggning. 

Jämfört med landbaserad vindkraftsetablering i Sverige kommer större andel av 

arbetskraften för havsbaserad vindkraft i denna fas från internationella företag.  

                                                 
105 Information från mötet den 26 april 2016 med representanter från Vattenfall, WPD, MarCon, 

Scanergy om förutsättningar för svensk havsbaserad vindkraft. 
106 Sweco; Havsbaserad vindkraft – Potential och kostnader, 2016 
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8.4.5 Drift och underhåll 
Kostnaderna för drift och underhåll kan delas i olika poster: reservdelar, turbin-

arbete, marinlogistik, management och lokaler, försäkring, och avgifter, hyra och 

skatter. I detta avsnitt behandlas enbart turbinarbete, marinlogistik samt manage-

ment och lokaler. Dessa står tillsammans för drygt 40 procent av kostnaden för 

drift och underhåll. För näringslivsutveckling relaterat till reservdelar kan samma 

resonemang användas som för tillverkningen. 

Försäkring, avgifter, hyra och skatter är enbart en finansiell kostnad och bidrar 

inte direkt till näringslivsutveckling. 

Företagen 

Det är turbintillverkarna som står för underhållet under garantitiden (typiskt från 

två år upp till fem år), med egen personal eller som en upphandlad tjänst. Efter 

garantiperioden finns det flera specialiserade företag som kan erbjuda service för 

underhållet, och det förekommer också att energibolagen genomför underhållet 

med egen personal. Det finns både svenska aktörer verksamma i Sverige och 

utomlands som till exempel One Nordic Certex, Klätterteknik, och Extreme 

Works, och utländska aktörer verksamma i Sverige. Det finns dock ingen bra 

statistik över branschen. 

Effekt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

Drift och underhåll är en marknad som har en mer kontinuerlig tillväxt och som 

inte är lika konjunkturberoende eller beroende av ekonomiska styrmedel som de 

övriga delarna av marknaden, eftersom verken i driftsatta parker kommer att 

underhållas i 20–30 år. För svensk del är däremot drift och underhållsmarknaden 

för havsbaserad vindkrafthelt beroende av nybyggnation eftersom det endast finns 

ett fåtal vindkraftparker till havs idag. 

Drift kräver normalt också lokal verksamhet. Det innebär att en utbyggnad i 

Sverige troligtvis kommer att generera lokala jobb. När det gäller underhåll är det 

inte lika säkert eftersom detta sker vid specifika tider på året och kräver specialist-

kunskaper. För havsbaserad vindkraft är bygg och anläggningstjänsterna inte lika 

starkt kopplade lokalt, utan specialiserade arbetslag kan anlitas från andra länder. 

Precis som för bygg- och anläggningsverksamhet finns det alltså en 

exportmöjlighet för denna typ av tjänster men också en konkurrens från utländska 

aktörer.  

På grund av att det idag endast finns marknadsanalyser som är framtagna av vind-

kraftbranschen är det svårt att bedöma konkurrensläget för svenska aktörer och 

det går därför bara att uttala sig hypotetiskt om möjligheten till näringslivsutveck-

ling inom branschen. En utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige kommer 

att generera en hemmamarknad som skapar goda förutsättningar för svenska 

aktörer att utveckla områden. Det finns därför en stor potential för en svensk 

näringslivsutveckling.  
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8.4.6 Nedmontering och återvinning 
Området avser nedmontering av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur på 

land och till havs och efterbehandling av platsen, samt möjligheterna för återvin-

ning, generationsskifte, även kallat repowering, och återbruk då vindkraftverk kan 

monteras på en ny plats.  

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige inleddes redan på 1980-talet och tog ordentlig 

fart under 2000-talets början. Idag finns det drygt 3 300 vindkraftverk i Sverige, 

och knappt hälften av dem har byggts de senaste fem åren. Några av de äldsta 

verken har redan nedmonterats. Enligt företag som idag arbetar med nedmonte-

ringar i Sverige säljs verken ofta vidare till andra länder för att renoveras och 

uppföras på andra platser för ytterligare driftår. Alternativt att vissa komponenter 

renoveras och säljs vidare eller att uttjänta delar återvinns. Erfarenheter av 

nedmonteringar finns från både Danmark, Tyskland men även i Sverige.  

Det är fortfarande en mycket begränsad marknad. Under 2015 nedmonterades 

endast sju vindkraftsverk i Europa107. Energimyndighetens bedömning är att 

nedmonteringar av landbaserat vindkraftverk i större skala påbörjas om tio till 

tjugo år i Sverige, utgående från att livslängden är 20–30 år108. 

Företagen 

Det är en relativt ny verksamhet eftersom det än så länge är en begränsad marknad 

i Sverige, även för landbaserad vindkraft, eftersom det är få vindkraftturbiner som 

har nått änden av sin livslängd. Det innebär att det inte finns någon kartläggning 

av verksamma företag. 

Effekt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

Genom återanvändning av äldre renoverade vindkraftverk öppnas det upp för nya 

möjligheter att använda vindkraft på platser där investeringar i helt nya vindkraft-

verk tidigare varit för kostsamma. Då skapas också nya marknader för företag 

som renoverar och säljer vidare dessa vindkraftverk. Det finns möjlighet för 

Sverige att utveckla teknik och systemlösningar för nedmontering och återvin-

ning. En utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige kommer att generera en 

marknad på lång sikt, det vill säga 20-30 år efter att man har byggt klar parkerna. 

På grund av den långa tidsaspekten är det inte möjligt att uttala sig om närings-

livseffekterna.  

8.4.7 Vindelproduktion 
Vindelproducenter agerar på en elmarknad som styrs av många faktorer bland 

annat utbud och efterfrågan (pris), affärsmodeller, politisk styrning (stöd till 

förnybar), konkurrens från andra elproducenter, överföringskapacitet i elnät samt 

tillgång till investeringskapital. Dessa faktorer är dynamiska vilket medför att 

elmarknaden är svår att förutsäga på medel till lång sikt. Det är den marknaden 

                                                 
107 EWEA. EWEA-European-Offshore-Statistics-2015 
108 Energimyndigheten. Återbruk och återvinning av vindkraftverk. ET 2016:18 Oktober 2016. 

ISSN 1404-3343. https://energimyndigheten.a-

w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5601  

Handling L, KSAU 2017-05-16 
116 av 172

https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5601
https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5601


117 

 

och lönsamhet hos vindelproducenter som skapar efterfrågan inom 

vindkraftsproduktionskapacitet. 

Företagen 

Havsbaserade vindkraftsprojekt är stora projekt där projektutvecklarna ofta är 

energiföretag som agerar på en internationell marknad. 2015 var danska DONG 

Energy den största ägare av havsbaserad vindkraft i Europa med 15,6 procent. De 

andra är tyska E.ON (9,6 %), svenska Vattenfall (8,9 %), tyska RWE Innogy 

(6,4 %) och tyska Stadtwerke München (3,8 %)109. Detta är en expansiv marknad 

där företagen tävlar om projekten via olika anbudssystem i många länder, till 

exempel, i Danmark, Tyskland, och Storbritannien. Under 2016 har till exempel 

svenska Vattenfall vunnit två projekt i Danmark: Danish Near Shore110 (350 MW) 

och Kriegers Flak111 (600 MW) vilket gör Vattenfall till den största ägare av 

havsbaserad vindkraft i Danmark. Vattenfall har också en uttalad ambition att 

växa sitt vindkraftsinnehav med 600 MW per år de kommande fem åren 

motsvarande en investering på 5 miljarder euro 112. 

Sverige är idag en liten marknad inom havsbaserad vindkraft med  200 MW 

installerad effekt som ägs till 75 procent av svenska företag. Vattenfall är största 

ägare med 110 MW i Lillgrund. 

Effekt av en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige 

Vid en kraftig utbyggnad av havsbaserad vind kommer den svenska marknaden 

att vara större än idag men fortfarande bara en liten del av den globala 

havsbaserade vindkraftsmarknaden.  

En utbyggnad på 15 TWh är bara någon procent av världsmarknaden och det är 

troligt att marknaden enligt detta scenario kommer att domineras av samma 

företag som idag. Huruvida det kommer att vara svenska eller utländska aktörer är 

det svårt att sia om. Betydelse av en hemmamarknad bedöms som liten eftersom 

det är en marknad som utsätts för internationell konkurrens vid anbud och därmed 

finns det ingen garanti att svenskt näringsliv kommer att särskilt gynnas. 

Det finns dock projekt på land där ägarna inte är traditionella energibolag utan 

elanvändare som till exempel Google113 eller Ikea114 som vill säkra en grön 

elleverans till en förutsägbar pris. Det finns också skogsföretaget SCA som sedan 

                                                 
109 EWEA. EWEA-European-Offshore-Statistics-2015 
110 Vattenfall pressmeddelande. https://corporate.vattenfall.se/press-och-

media/pressmeddelanden/2016/vattenfall-vinner-budgivning-pa-dansk-vindkraft/  
111 Vattenfall pressmeddelande. https://corporate.vattenfall.se/press-och-

media/pressmeddelanden/2016/vattenfall-vinner-budgivningen-om-att-bygga-nordens-storsta-

havsbaserade-

vindkraftpark/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Kriegers+Flak+&_t_tags=la

nguage%3asv%2csiteid%3af95a4f00-a0c6-415c-a29a-

eb64244e4301&_t_ip=194.1.197.64&_t_hit.id=Kwd_Kestrel_Library_Epi_Types_Pages_CisionP

ressReleasePageType/_bd152aac-5200-42c8-bf99-1057c30a7322_sv&_t_hit.pos=7  
112 Vattenfall. https://corporate.vattenfall.com/about-energy/renewable-energy-

sources/wind_power/wind-power-at-vattenfall/  
113 Google.  http://www.di.se/artiklar/2014/1/22/google-koper-mer-svensk-vindkraft/  
114 Ikea. http://www.ox2.se/fs/vindkraft/referenser/foretag/ikea-satsar-pa-vindkraft/  
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2007 samarbetar med Statkraft i det gemensamma bolaget SSVAB115. Mellan 

2011 och 2016 har SSVAB byggt fyra vindparker i Jämtland och Västernorrland. 

Ett annat exempel är projektet Blekinge Offshore där basindustrins företag: AGA, 

AkzoNobel, Boliden, Cementa, Holmen, Korsnäs, LKAB, StoraEnso och Billerud, 

var med och ansökte om tillstånd för att få bygga en ca 2 500 MW vindkraftpark 

utanför Hanöbukten utanför Karlskrona 116. Regeringen avslog dock ansökan.  

Detta innebär att det finns möjlighet för nya ägarförhållanden inom vindkraft som 

dock ej är specifik för havsbaserad. 

8.4.8 Exempel vid utbyggnad av svenska havsbaserade parker 

Turbiner  

Lillgrunds turbiner och torn levererades från Siemens vilka tillverkades i 

Danmark117. Kårehamns turbiner och torn levererades från danska Vestas118 

(numera MHI Vestas Offshore Wind). I dessa vindkraftverk kan det dock finnas 

ett antal komponenter tillverkade av svenska företag, dock inte självklart i 

Sverige. I gruppen återfinns företag som bland annat SKF, ABB, Nexans, 

Trelleborg, Diab, Roxtec, Guldsmedshyttan, SSAB och Carbex. Det handlar om 

såväl små specialkomponenter som komplexa styr- och mätsystem, kabel, 

dämpare, generatorer eller stål. Utöver dessa finns det också utländska tillverkare 

med tillverkning i Sverige, till exempel tyska Enercons torntillverkning i Malmö. 

Elinstallation 

För Lillgrund var högspänningskabel från ABB117. Transformatorstationens 

stålfackverk byggdes i Polen och transporterades med båt till Århus i Danmark 

där all elektrisk utrustning monterades in. Den färdiga stationen transporterades 

från Århus och placerades på fundament med hjälp av en pråm med lyftkran. För 

Kårehamn levererades kablarna av italienska Prysmian vilka hämtades i 

Finland118. 

Fundament 

I Vindpark Vänern tillverkade PEAB bergfundamenten. För Lillgrund var 

gravitationsfundamenten tillverkade i hamnen Swinoujscie i Polen och fraktade 

med pråmar. För att förenkla hanteringen och transporten av de 1 500 ton tunga 

fundamenten tillverkades dessa direkt på pråmarna. På grund av varierande 

vattendjup i Lillgrund gjordes det fem olika höjder av fundamenten117. För 

Kårehamn tillverkades fundamenten på pråmar i Zeebruggen, Belgien, av belgiska 

företaget Jan De Nul118. 

Bygg och anläggning  

I Lillgrund var det norska företaget Seløy Undervannsservice som installerade 

exportkabel, Svensk Sjöentreprenad som ansvarade för dykarbete och transporter, 

                                                 
115 SSVAB. http://vindkraftnorr.se/om-ssvab/  
116 Bleckinge Offshore. http://blekingeoffshore.se/  
117 Flodérus, A. (2008). Experiences from the construction and installation of Lillgrund wind farm. 

Vattenfall – Energimyndigheten 
118 Information från E-ON - Staffan Martinsson. Manager Kårehamn 
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Peter Madsen Rederi för andra transporter samt svenska Baltic Offshore för inter-

array kabeldragning. 

I Kårehamn var entreprenörerna för transport, lyft och montage av turbiner danska 

Vestas och nederländska MPI, och svenska Baltic Offshore anlitades för 

kabeldragning.   

8.4.9 Insatser för en ökad regional nytta 
Hur stor regional nytta en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige kommer 

att resultera i beror till stor del på vindkraftsprojektörernas val av underleveran-

törer. Vi bedömer att  potentialen för andelen lokala eller regionala 

underleverantörer ligger mellan 10 och 30 procent. 

För att uppnå en så stor regional nytta som möjligt kan insatser som syftar till att 

förbereda det regionala näringslivet på de affärsmöjligheter som uppstår vid en 

vindkraftsetablering ge positiva effekter119. När vindkraft etableras i glesbygd, 

vilket ofta är fallet i Sverige, saknas ofta rätt företag med rätt kompetens i det 

direkta närområdet. Företagen är dock ofta verksamma på en större geografisk 

yta, och det samlade näringslivet i regionen har oftast tillgång på efterfrågade 

kompetenser och resurser vid en etablering. Därför finns det behov av att göra 

inventeringar av lokalt och regionalt företagande i berört område och att jämföra 

och passa ihop  dem med de kompetenser som kommer att krävas vid en 

vindkraftsetablering. Andra exempel på insatser för att öka andelen regionala 

arbeten är att göra prognoser över arbetstillfällen vid planerade 

vindkraftsetableringar, ordna näringslivsträffar och utbildningstillfällen, bevaka 

utbildningsplatser inom vindkraftsområdet och övriga berörda arbetsområden 

(exempelvis elinstallation) och analysera efterfrågan och utbudet på utbildad 

personal. 

8.5 Innanhavsteknik 
Möjligheten för svenskt näringsliv att utveckla en vindkraftsindustri runt en 

specifik innanhavsteknik bedöms vara mycket liten eftersom vindkraftsutbygg-

naden inom innanhav handlar om specifika förutsättningar snarare än en specifik 

teknik. Ett vindkraftsprojekt har en rad unika förutsättningar så som vindhastighet, 

avstånd till elnät, havsdjup, nedisning, salthalt och våghöjd som påverkar hur 

vindkraftsparken utformas och vilken teknik som används. Möjligen kan en turbin 

anpassad för Östersjön utvecklas men det är då snarare en fråga om mindre 

modifieringar av existerande produkter. Slutsatsen är det inte finns någon specifik 

innanhavsteknik. 

8.6 Potentiella nya näringsgrenar i Sverige  
Det är svårt att bedöma om nya näringsgrenar skulle kunna uppstå i Sverige vid en 

utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige. Baserat på intervjuer med 

                                                 
119 Arbetskraftsförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft, Studie av 

Energcons och Svevinds etablering i Skogsberget. Slutrapport 2015-05-20, Strömsunds kommun 
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branschföreträdare och rapporter om sysselsättningseffekter finns inga tydliga 

eller uppenbara potentialer för helt nya näringsgrenar just i Sverige när det gäller 

havsbaserad vindkraft. Möjligheten för Sverige att bli en ledande nation inom 

teknisk utveckling och produktion av vindkraftverk bedöms som förhållandevis 

liten mot bakgrund av den snabba utveckling som sker och den dominans som 

andra länder redan skaffat sig på marknaden.  

Även om det inte finns möjligheter till helt nya näringsgrenar finns det 

möjligheter till att existerande näringsgrenar i Sverige diversifiera sin produktion 

mot vindkraftsmarknaden. Inom drift och underhåll bedöms skeppsbyggesindustri 

ha goda förutsättningar för att kunna utvecklas inom vindkraftsindustrin. Instal-

lationsfartyg, olika typer av service- och underhållsfartyg efterfrågas. De fartyg 

som används idag fungerar alla bra, men förutsättningarna i Sverige möjliggör 

enklare och flexiblare lösningar som också betyder högre tillgänglighet och 

kostnadseffektivitet.  

Inom verkstadsindustri finns en rad, ofta högteknologiska verkstadsindustriföretag, 

som idag verkar på en global marknad och har starka kopplingar till fordons-

industrin. De är redan idag konkurrenskraftiga globalt med en exportorienterad 

organisation och ser just vindkraftssegmentet som en delmarknad i tillväxt. Det 

bedöms att det finns goda förutsättningar för att de ska lyckas ta väsentliga 

marknadsandelar på en växande marknad120. Inom fundament öppnas möjligheter 

för svenska byggföretag som till exempel PEAB, NCC och Skanska att utveckla 

en ny verksamhet. En annan möjlighet är hamnar i Sverige som har god 

infrastruktur och möjlighet att erbjuda förberedande installation och förmontage 

av detaljer vilket är en viktig komponent för effektiv utbyggnad av havsbaserad 

vind med stora möjligheter till näringslivsutveckling. 

En utbyggnad i Östersjön utanför Sveriges kust skulle skapa en hemmamarknad 

som kan öppna möjligheter för svenska företag. Det finns dock konkurrens från 

industri från andra europeiska länder, bland annat Tyskland och Danmark. Det är 

därför mycket svårt att sia om det är svenska företag eller utländska företag som 

kommer att ta den marknaden. 

                                                 
120 IUC. (2012). Samhällsekonomisk kalkyl - Havsbaserad vindkraft. IUC Sverige AB. 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
120 av 172



121 

 

9 Samhällsekonomisk 
konsekvensanalys 

Tidigare i rapporten har vissa utvalda frågor från regeringsuppdraget analyserats 

separat. I detta avsnitt tas ett helhetsgrepp om den samhällsekonomiska analysen. 

De tidigare frågorna tas upp i ett mer samhällsekonomiskt perspektiv och andra 

kostnader och nyttor analyseras. Detta kopplas också till litteratur och andra 

studier som gjorts inom området.   

Den centrala frågan är vilka kostnader och nyttor ett särskilt stöd till havsbaserad 

vindkraft medför. Detta jämförs också med ett lika omfattande stöd inom 

elcertifikatsystemet vilket bedöms innebära i huvudsak mer landbaserad vindkraft.  

9.1 Energimyndighetens samlade bedömning 
Den övergripande bedömningen som Energimyndigheten gör är att de samman-

vägda samhällsekonomiska effekterna av en utbyggnad av havsbaserad jämför 

med landbaserad är relativt likvärdig med undantag för stödkostnaden.  

Ett stöd för havsbaserad vindkraft är cirka fyra gånger så högt som ett lika omfat-

tande stöd inom elcertifikatsystemet. Ett särskilt stöd fram till år 2030 på 15 TWh 

utöver den nya ambitionen om 18 TWh skulle dessutom medföra en stor minsk-

ning av intäkterna från försäljning av el för vindkraft generellt, vilket skulle öka 

stödbehovet för både för havsbaserat och elcertifikat. Den ökade stödkostnaden 

för elkunder är högre än den minskade intäkten från elpriset.    

Vad gäller näringsliv och arbetstillfällen kommer de två vägvalen inte att ge 

någon större skillnad förutom på lokal nivå. Utvecklingen beror till stor del på 

investerarnas val av till exempel underleverantörer men kan påverkas till viss del 

av lokalt och nationellt främjande. Många företag, både i Sverige och utomlands, 

agerar på en global marknad som inte påverkas i någon större omfattningen av var 

utbyggnaden av vindkraft sker.  

En utbyggnad på 15 TWh havsbaserad innebär att någonstans mellan 1 000–

12 000 årsarbeten kan skapas i Sverige, vilket motsvarar ungefär 65–500 hel-

årstjänster under 25 år. En stor del är inom drift och underhåll. Energimyndig-

heten bedömer också att antal årsarbeten per TWh kommer att sjunka med tiden 

på grund av en utveckling mot allt större och färre turbiner i varje park. Utifrån ett 

samhällsperspektiv är det inte fråga om helt nya årsarbeten utan snarare omställ-

ning av arbetskraften. Omställning av arbetskraft har ingen stor samhällsnytta 

förutom att lokalt kunna minska arbetslösheten.  

Elsystemet skulle gynnas något av en blandning av havsbaserad och landbaserad 

vindkraft men samtidigt minskar incitamentet på marknaden att utifrån pris-

signaler gynna det som har nytta för marknaden. Det kan både vara teknik-

utveckling eller styrning mot vissa tekniker med avseende på både produktion, 
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elanvändning, nät och lager. I ett elcertifikatsystem byggs också andra kraftslag 

än vindkraft där exempelvis kraftvärme har en stor nytta för kraftsystemet.  

Den totala elproducentintäkten från elmarknaden inklusive intäkter från elexport 

kommer att vara i princip oförändrad vid en ökad utbyggnad av elproduktion fram 

till år 2030. Beräknat per producerad kWh kommer den dock att sjunka.  

Den sammanvägda konsekvensen på miljön och miljömålen bedöms vara relativt 

likvärdiga för havsbaserad och landbaserad vindkraft även om havsbaserad vind-

kraft har en något lägre påverkan. Båda kraftslagen har också en förhållandevis 

låg miljöpåverkan jämfört med övriga förnybara kraftslag och en mycket låg 

jämfört med konventionell kraft.  

Det är också viktigt att poängtera att stödets utformning påverkar nyttor och 

kostnader inte minst för elkunder och elsystemet.  

9.2 Bakgrund och metod  
Samhällets och offentliga sektorns resurser är begränsade samtidigt som 

kostnaderna för olika typer av investeringar kan bli hur höga som helst. Därför 

måste både samhället och individen ständigt göra val och prioriteringar mellan 

olika alternativ. Vi måste göra prioriteringar och välja hur vi utnyttjar resurserna 

bäst, även när alternativen har många effekter som är osäkra och när prislappar 

saknas.  

För att göra det möjligt för politiker och tjänstemän att fatta väl avvägda beslut i 

dessa frågor, som ofta rymmer många komplexa aspekter som gäller teknik, 

kostnader, effekter, preferenser, osäkerhet, fördelning- och säkerhetsaspekter, 

miljökonsekvenser mm krävs ett beslutsunderlag som samtidigt kan hantera 

mångdimensionalitet och stor komplexitet och samtidigt har tydlighet och 

transparens121.  

Ett verktyg som ofta används i sådana sammanhang är samhällsekonomisk 

analysmetodik. En samhällsekonomisk analys är ett ramverk för att systematiskt 

jämföra och sammanfatta alla möjliga nyttor (direkta och indirekta) och kostnader 

av en investering över hela dess livscykel. Valet blir sällan enkelt, men med hjälp 

av samhällsekonomiska analyser kan vi komma en bit på väg. Samhällsekonomisk 

analys syftar till att beräkna nettoresultatet av samtliga samhällsekonomiska 

intäkter och kostnader för olika investeringsalternativ. 

Detta avsnitt handlar om partiell tillämpning av en kostnads-intäkt metod för att 

genomföra en samhällsekonomisk konsekvens analys på frågeställningar kring 

utveckling av havsbaserad och landbaserad vindkraft.  

9.2.1 Marknadsmisslyckande inom havsbaserad vindkraft 
Marknadsmisslyckandet förekommer när marknaderna inte har alla förutsättningar 

för att kunna bestämma vad som är bäst för samhället. Centralt i välfärdsteorin är 

                                                 
121 Nerhagen och Hultkrantz 2013 
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att i en ekonomi där balansen mellan efterfrågan och utbud avgör vilka varor och 

tjänster som vinstmaximerande företag producerar (samt hur och i vilken omfatt-

ning dessa produceras), kommer utfallet, givet att vissa villkor är uppfyllda (till 

exempel perfekt konkurrens, fullständig information etc.) att motsvara en resurs-

fördelning som maximerar utrymmet för hushållens konsumtion av nyttigheter. På 

konkurrensmarknader är marknadspriset detsamma som marginalkostnaden för 

produktion och även detsamma som lägsta möjliga totala genomsnittskostnad för 

produktion. Detta garanterar att produktionen är kostnadseffektiv. 

Avvikelser från den perfekta marknadsekonomins förutsättningar är till exempel 

(i) skillnader mellan individuella och kollektiva värden som ger upphov till 

negativa och positiva externalitet, (ii) monopolmarknaden, (iii) kollektiva 

nyttigheter, (iv) odelbarhetsproblem, (v) asymmetrisk information, (vi) osäkerhet 

och så vidare. Eftersom marknaderna inom miljö- och energipolitikens områden 

avviker mycket från marknadsmodeller med fri konkurrens har politisk styrda 

system fått ersätta vissa delar av marknadssystemen. 

I avsnitt 3 konstateras att det finns potential för kostnadsreduktion inom den 

havsbaserade vindkraften som kan göra tekniken lönsam. Frågan är då om 

marknaden själv kan skapa förutsättningar för att denna potential ska kunna 

realiseras, eller om staten behöver stödja tekniken? 

Enligt nationalekonomisk teori uppstår ofta för idag inte lönsamma tekniker ett 

underskott av forskning, vilket brukar betraktas som ett marknadsmisslyckande122. 

Storleken på ett sådant marknadsmisslyckande kan vara svårt att avgöra, men 

brukar bedömas som relativt större ju högre kapitalinvesteringar och osäkerheter 

kring lönsamhet (över tid) som finns. Energimyndigheten har tidigare konstaterat 

att detta är sant för den havsbaserade vindkraften, och därav att ett sådant 

marknadsmisslyckande finns. Storleken kan uppskattas genom att försöka 

kvantifiera potentialer för kostnadsreduktion.  

Marknadsmisslyckanden utgör tydliga motiv för ett separat stöd till havsbaserad 

vindkraft. Stödets kostnader behöver samtidigt ställas i relation till marknads-

misslyckandets storlek och eventuellt andra nyttor som i så fall kan erhållas 

genom stödet. Värt att notera är att alla marknader och marknadsmisslyckanden 

inte per definition måste åtgärdas av staten. Att åtgärda en marknad är inget 

självändamål. Bakomliggande nyttor för staten med att åtgärda marknaden för 

havsbaserad vindkraft kan vara till exempel mer förnybar elproduktion, en bättre 

fungerande elmarknad, ökad tillväxt/sysselsättning/export eller minskad miljö-

påverkan. Dessa aspekter har behandlats både i förra rapporten och i denna. 

Vissa forskare menar att elcertifikatsystemet gynnar kommersiell teknik och inte 

idag olönsamma tekniker. Detta kan utgöra ett (kompletterande) motiv till att 

stödja till exempel havsbaserad vindkraft genom ett separat stöd. Samtidigt är det 

relevant nämna att Sverige satsar mycket pengar på forskning och innovationen. 

Det pågår också en stor, stödfinansierad, utbyggnad av havsbaserad i andra länder 

                                                 
122 Mer om detta i förra rapporten. 
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i Europa och bör i dagsläget bedömas som en kommersiell teknik om än inte 

konkurrenskraftig mot exempelvis landbaserad vindkraft i Sverige.  

Ett riktat stöd påverkar samtidigt förutsättningarna för, och syftet med, elcerti-

fikatsystemet, särskilt om stödet blir för stort och/eller attraktivt. 

Energimyndigheten har tidigare bedömt olika stödformers förutsättningar för att 

lyckas introducera idag olönsam havsbaserad vindkraft. Stödet till förnybar el är 

också indirekt ett stöd till innovationer och teknisk utveckling kraftindustrin, till 

exempel turbintillverkare. (Bergman 2015). 

9.2.2 Referensalternativ 
En utgångspunkt vid genomförandet av en samhällsekonomisk konsekvensanalys 

är att diskutera referensalternativet. Referensalternativet i analysen av ett stöd till 

havsbaserad vindkraft utgörs här av elcertifikatsystemet. Det vill säga staten/sam-

hället väljer att inte investera i havsbaserad vindkraft utan fortsätter att istället 

utöka elcertifikatsystemet. Referensalternativet kan förenklas till en jämförelse 

med motsvarande utbyggnad av landbaserad vindkraft. 

9.2.3 Metod 
En av tre123 huvudmetoder för att genomföra samhällsekonomisk analys är 

kostnad-intäktsanalys (cost-benefit analysis, CBA) och utgångspunkten är värdet 

av den bästa alternativa användningen av resurserna. Både kostnader och effekter 

mäts i monetära värden så långt som möjligt. Först görs dock en kvalitativ sam-

manställning av alla kostnader och nyttor. Utgångspunkt är att konsekvenserna 

ska värderas utifrån hur nytta eller välfärd påverkas.   

Kostnader utgörs av resursförbrukning och förluster i produktionsvärde i samhället. 

Intäkter värderas utifrån betalningsviljan justerat för kompensation av förluster 

och ökning i värdet av produktionsmöjligheter. Det vill säga, kostnad-intäkts 

analys beskattar och jämför sociala intäkter med summan av konsumenters 

betalningsvilja. Metoden samlar alla nyttor (intäkter) och kostnader och dis-

konterar dem (diskonteras antingen till nutiden eller till sluttiden). Med kostnad-

intäkt analys är det möjligt att avgöra om en investering är önskvärt utifrån en 

samhällsekonomisk synvinkel. För att kunna beräkna de samhällsekonomiska 

fördelarna och kostnaderna som är fördelade över tid används diskontering. 

Genom att diskontera kostnader och intäkter till en gemensam tidpunkt blir de 

jämförbara över tiden. Ett vanligt förfarande är att förlägga denna tidpunkt till 

programmets startpunkt (nuvärde). Om en positiv diskonteringsränta används 

kommer kostnader och intäkter att värderas lägre ju längre in i framtiden de 

förväntas uppträda.  

En fördel med CBA är att den möjliggör jämförelser mellan olika samhälls-

sektorer (energi, hälsa, försvar, arbetsmarknad med mera). Anledningen är att 

                                                 
123 Det används vanligtvis tre huvudmodeller för att genomföra samhällsekonomiska analyser. 

Dessa är kostnad-intäkt-analys (cost-benefit analysis, CBA), kostnad-effekt-analys (Cost-

effectiveness analysis, CEA) och kostnad-nytta-analys (cost-utility analysis, CUA).  
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konsekvenserna (både kostnader och effekter) till följd av en åtgärd värderas i 

monetära värden och inte till sektorspecifika mått. Analysmetoden är därmed 

lämplig för beslutsfattare med ansvar att fördela resurser mellan olika sektorer och 

välfärdkomponenter. Om intäkterna är större än kostnaderna kan insatsen rekom-

menderas. Möjligt att avgöra om ett program är önskvärt utifrån en samhällseko-

nomisk synvinkel.  

Ett av instrumenten för att minska Sveriges förbrukning av fossila bränslen skulle 

kunna vara att satsa på vindkraft. En CBA skulle då väga nyttan av minskade 

koldioxidutsläpp plus värdet av elproduktion från vindkraftverk mot kostnader för 

alternativa lokaliseringar av vindkraftparker på land och till havs. Faktorer som att 

det blåser mer till havs, att det kostar mer att bygga och underhålla havsförlagda 

vindkraftparker, att externa effekter för människor kan bli mindre men att effekter 

på marina växter, djur och andra organismer ökar, kan sammanvägas i en CBA för 

att identifiera en välfärdsekonomiskt optimal utbyggnadsstrategi.  

Däremot, i verkligheten är det svårt att sätta värde på alla möjliga effekter 

(positiva och negativa) som uppstår vid införandet av olika alternativ för att nå 

100 procent förnybar el. I detta avsnitt beskrivs en del effekter som av olika skäl 

inte var lätta att uppskatta monetärt, och de har därför beskrivits kvalitativt. De 

effekter som beskrivits med monetära värden är uppskattade och bör därför inte 

beaktas som exakta siffor. Därför, den här samhällsekonomiska analysen, lik som 

alla många analyser ska ses som en partiell analys. Innan vi beskriver och 

kvantifierar alla möjliga kostnader och nyttor gör vi en litteraturöversikt om tidiga 

analyser kring havs respektive landbaserad vindkraft. 

9.3 Centrala kostnader inklusive stödkostnader till 
havsbaserad vindkraft 

En viktig komponent i kostnad-intäktsanalys är att samla in, mäta och värdera alla 

möjliga direkta och indirekta kostnader som uppstår för att kunna fatta beslut om 

projektet ska initieras eller ej. Nedan sammanfattar vi de direkta och indirekta 

kostnaderna. 

9.3.1 Produktionskostnader 
Resultatet från kapitel 3 visar att havsbaserad vindkraft har en högre produktions-

kostnad (långsiktig marginalkostnad) än landbaserad vindkraft. Kostnaden har 

sjunkit betydande på de senaste åren och beräknas sjunka ytterligare. Eftersom 

även landbaserad vindkraft bedöms reducera sina kostnader kommer den dock 

även fortsättningsvis ha en lägre produktionskostnad.   

9.3.2 Risker 
En nackdel med vindkraft är att produktionen inte är lika förutsägbar som produk-

tionen från konventionell kraft och framför allt mindre planerbar vilket kan leda 

till risk för underleverans vid hög efterfrågan på el. Det motsatta kan även inträffa 

med att vindkraften producerar när efterfrågan på el är låg.  
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Havsbaserade vindkraft har större osäkerhet vid drift än landbaserade vindkraft 

vilket leder till högre kostnad och risker. Detta beror på att driften involverar 

personal att åka fram och tillbaka till turbiner till havs, har en högre anläggnings-

kostnad, längre byggtid samt högre försäkringskostnad på grund av högre risker 

(Snyder and Kaiser 2009). Det finns också större risker vid stormar som påverkar 

tid för drift och underhåll.  

9.3.3 Försvaret 
Säkerhetsläget i Östersjön påverkar möjligheterna att bygga havsbaserad vind-

kraft. Det finns främst två aspekter som är viktiga att beakta i detta sammanhang; 

1) hur påverkas Sveriges känslighet för attacker av en utbyggnad och 2) hur 

påverkas säkerhetsläget av en utbyggnad.  

Den första punkten tar upp frågan huruvida vindkraftsparker till havs kan bli mål 

för attacker och hur samhället påverkas av detta. Det är då viktigt att jämföra med 

andra mål som till exempel kärnkraftverk som också är belägna nära kusten. Havs-

baserade vindkraftsparker kan i den bemärkelsen vara lättare att attackera, å andra 

sidan är riskerna med en sådan attack avsevärt mindre än andra tänkbara mål. 

Den andra punkten behandlar frågan om försvarsintresset kan påverkas av en 

vindkraftsutbyggnad och om detta i så fall kan leda till ett sämre säkerhetsläge 

vilket har negativa effekter på samhället. Risken för detta får anses mycket låg 

eftersom försvarsintressen har en särskild ställning enligt miljöbalken. Som 

exempel står det i 3 kap 9§: ”Mark- och vattenområden som har betydelse för 

totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

motverka totalförsvarets intressen”. I 3 kap 10§ står det: ”Om ett område är av 

riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de 

ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning. Behövs 

området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvars-

intresset ges företräde” och i 1 kap 5§ står: ”Regeringen får, i den utsträckning det 

på grund av rådande särskilda förhållanden är nödvändigt för att stärka 

försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret som avviker från 

denna balk”.  

Försvarsmaktens nyttjande av anläggningar utgör även riksintressen som av 

säkerhetsskäl inte kan redovisas öppet enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400)124. I tillståndsprocessen är Försvarsmakten 

remissinstans och risken att säkerhetsläget påverkas negativt av en vindkrafts-

utbyggnad får därmed anses som mycket låg. Att Försvaret har företräde visas inte 

minst av det faktum att regeringen nyligen avslog Blekinge Offshores ansökan om 

att uppföra en vindpark i Hanöbukten – ett område som även är utpekat som 

riksintresse för vindbruk. 

                                                 
124 http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/ 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
126 av 172



127 

 

9.3.4 Stödkostnader  
En viktig fråga för analysen av stödsystem är vilken typ av ersättningsnivå som 

behövs för att nå en viss produktionskostnad och/eller realisera en viss utbyggnad. 

Denna fråga förutsätter egentligen att syfte och mål med stödet är beslutat. Någon 

ambitionsnivå är i dagsläget inte fastlagd.  

I den tidigare rapporten om stöd till havsbaserad vindkraft beräknades kostnaden 

för stöd till havsbaserad vindkraft till mellan 40–150 miljarder kronor för att 

stödja 15 TWh medan motsvarande stöd inom elcertifikat beräknades till mellan 

7–23 miljarder. Kostnaden skiljer sig bland annat åt av hur mycket havsbaserat 

som byggs, när det byggs, utbyggnadstakten, elpriset och stödform. Men för att 

förenkla jämförelsen så kan en total kostnad per utbyggd TWh användas. I förra 

rapporten hamnade den i så fall på mellan 3–10 TWh.  

Sedan dess har komponenter som påverkar kostnaden analyserats vidare vilket 

innebär att siffrorna behöver omvärderas något. Detta gäller främst:  

• Elpriset bedöms på sikt inte stiga i samma omfattning  

• Kostnaden för havsbaserad vindkraft bedöms som lägre idag 

• Kostnadsreduktionen för landbaserad vindkraft har analyserats mer noggrant  

• Den minskade intäkten för vindkraft på grund av produktionsprofilen och dess 

påverkan på elpriset har analyserats närmare.  

Nya beräkningar har gjorts för att avgöra hur dessa komponenter påverkar 

systemkostnaden. Som jämförelse har referensfallet från förra rapporten använts 

där den havsbaserade vindkraften inte antogs sjunka i kostnad, referenspriset på el 

från modellering i Apollo samt den stödform som kallas sliding premium eller 

contract for difference.   

I de nya beräkningarna används dels den intäkt som förväntas från elmarknaden 

för en vindkraftsaktör enligt beräkningar i kontrollstation 2017 för elcertifikat-

systemet och den intäkt som förväntas för en vindkraftsaktör i SE4 om det även 

sker en utbyggnad på cirka 15 TWh havsbaserad i SE4 och SE3. Vilket i 

kapitel 6.6 beräknades ytterligare minska vindkraftsintäkterna.  

Beräkningarna har också gjorts med en minskad produktionskostnad för havs-

baserad vindkraft i Sverige som börjar med 75 öre per kWh år 2018 och minskar 

linjärt till 55 öre per kWh fram till och med år 2030. I kostnadskapitlet bedömdes 

ett typprojekt för havsbaserad vindkraft kosta mellan 59–86 EUR per MWh år 

2020 beroende på WACC och andra förutsättningar och 49–76 EUR per MWh. 

Detta ska då relateras till att svenska tillståndsgivna projekt inte nödvändigtvis 

behöver uppfylla typprojektens förutsättningar.  

Jämförs de mest troliga scenarierna med både mindre intäkter på grund av profil-

kostnad och sjunkande produktionskostnader tar de två effekterna ut varandra. 

Stödkostnaden hamnar på en något lägre nivå (5–6 miljarder per TWh) än förra 

rapportens referensfall (7–8 miljarder per TWh). 
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Viktigt att poängtera är att beräkningarna i detta avsnitt inte avser stödets totala 

kostnader. För detta bör bland annat även exempelvis statliga 

administrationskostnader uppskattas. 

Tabell 9.1 Nya beräkningar av stödkostnaden uttryckt i miljarder per TWh för två olika 

kostnadsutvecklingar och tre olika elprisutvecklingar. 

 

Stödkostnad för landbaserad vindkraft  

I kontrollstation för elcertifikat (2017) beräknades det totala stödet för den nya 

ambitionen om 18 TWh till mellan 5 och 60 miljarder kronor beroende på elpris 

och utformning av kvotkurvan vilket innebär 0,3–3,3 miljarder per TWh.  

Lite förenklat så visar resultaten att om exempelvis den nya ambitionen för 

elcertifikat skulle göras via ett stöd till havsbaserad istället skulle kostnaden för 

stödet öka från cirka 1,2 till cirka 5 miljarder per TWh, det vill säga cirka 

4 gånger mer per TWh.  

Om havsbaserad vindkraft stöds utöver elcertifikatsystemet så kommer priset på el 

gå ner ytterligare. Det gör att stödet för havsbaserat då kostar cirka 6 miljarder per 

TWh medan kostnaden för stödet till elcertifikat fördubblas.  

Samlad jämförelse mellan olika stöd  

För att jämföra de olika stödkostnaderna beroende på vad som byggs ut har de 

samlats i Tabell 9.2 med samma antaganden om kostnadsutveckling och 

bränslepriset men med olika utvecklingar av elpriset beroende på utbyggnad.  

Tabell 9.2 Samlad jämförelse mellan stödkostnad vid olika utbyggnad till år 2030. 

 

9.3.5 Dödviktseffekt 
Förutom de övergripande stödkostnaderna tillkommer dödviktseffektförlusten 

om stödet ska finansieras genom en skattehöjning, vilket inte är huvudscenariot. 

Miljarder per TWh
Ref Stödkostnad Sjunkande kostnad (80  --> 60öre per kWh) 

Ref elpris 7 - 8 2 - 3

Nytt elpris (kontrollstation) 10 5

Elpris med 15 TWh hav 11 6

Utbyggnad till 
2030 [TWh]

Stödkostnad 
elcert 
[miljard kr]

Stödkostnad 
hav 
[miljard kr]

Total 
stödkostnad 
[miljard kr]

Ref: Nya ambitionen i elcertifikat-

systemet (18 TWh) 18 22 0 22
15 TWh havsbaserat istället för ny 

ambition 15 0 75 75
15 TWh havsbaserat + nya ambiton 

(18 TWh) 33 44 90 134
15 TWh inom elcertifikat + nya 

ambition (18 TWh) 33 65 0 65
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Dödviktsförlust (dödviktskostnad) eller allokativ ineffektivitet är inom national-

ekonomi den allokeringsförlust som uppstår genom bristfällig ekonomisk 

effektivitet. Bristfällig ekonomisk effektivitet uppstår när jämvikten för en vara 

eller tjänst inte ligger i Pareto optimum (en av grundläggande nationalekonomisk 

teori är att en fullständig konkurrens marknad skulle leda till Pareto optimum. 

Däremot, leder Pareto optimum alltid inte till optimal resursfördelning). 

Dödviktsförluster kan uppstå på grund av den prissättning som sker i monopol, 

externa effekter, skatter, subventioner, priskontroll eller fasta nivåer för exempel-

vis löner. I Trafikverkets dokument ASEK 5 (2012) har den marginella dödvikts-

förlusten för de vanligaste skatterna i Sverige beräknats. En proportionell ökning 

av inkomstskatten, till exempel genom en kommunalskattehöjning, beräknas ge en 

marginell överskottsbörda på motsvarande 32 procent av skattehöjningen. Det 

innebär att om den ovannämnda stödkostnaden på 70 miljarder ska finansieras av 

skatter kommer den marginella dödviktsförlusten motsvara ca 21 miljarder 

kronor. Om stödet däremot ska finansieras genom att höja elpriset uppkommer 

konsumenters förlust vilket omvandlas till producenternas vinst.  

9.3.6 Sammanfattning av kostnader  
Utifrån kostnaderna (produktion, stöd, dödviktseffekt och så vidare) ser vi att 

havsbaserad vindkraft har större kostnader än de anläggningar som förvänta 

byggas ut inom elcertifikatsystemet. Frågan om samhället är berett att acceptera 

dessa kostnader beror dels på syftet med de energipolitiska målen och dels på 

andra nyttoaspekter (direkta och indirekta positiva effekter) förknippade med 

havsbaserad vindkraft.  

9.4 Effekter (Nyttor) med havsbaserad vindkraft 
Tidigare i rapporten har ett antal effekter redan behandlats och berörs endast kort. 

Där konstaterades att det generellt finns en viss skillnad mellan en särskild sats-

ning på havbaserad vindkraft jämfört med en ambitionshöjning inom elcertifikat-

systemet med avseende på effekter för elsystemet och näringslivet. Det är dock en 

relativt liten skillnad och inget alternativ bedöms ge någon sammanvägande effekt 

som är mer positiv än den andra.  

I ett scenario där man frångår ett marknadsbaserat styrmedel där prissignaler och 

andra effekter från kraftsystemet helt eller delvis tas bort kan det finnas effekter 

som inte analyserats närmare i denna rapport.  

Idag används främst vattenkraft, kärnkraft, biokraft och alltmer landbaserad 

vindkraft för svensk elproduktion. Effekter på helt andra miljökvalitetsmål än de 

som berörs av havs- respektive landbaserad vindkraft behandlas inte i någon 

högre utsträckning i denna utredning. Varken vatten-, bio eller kärnkraften har 

jämförts med havsbaserad vindkraft ur ett miljöperspektiv. Biomassa har 

dessutom flera alternativa användningsområden. 
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Nedan diskuteras olika möjliga direkta och indirekta effekter (nyttor) kring 

havsbaserade vindkraft och jämför också med andra förnybara källor med fokus 

på landbaserad vindkraft.  

9.4.1 Kostnadsutveckling/ kostnadsreduktion 
Enligt den detaljerade beskrivningen i avsnitt 3.3 kan vi konstatera att i dagsläget 

har havsbaserade vindkraft lägre konkurrenskraft jämförelse med landbaserade 

eller andra konventionella elproduktionsslag men den har stora potentialer för 

kostnadsreduktion. En rad studier visar att tekniskt lärande125 (learning-by-doing 

och learning-by-using) är fundamentala drivkrafter för kostnadsreduceringar i den 

havsbaserade vindkraftsindustrin126.  

Kostnadsreduktion kan ske genom teknisk utveckling och det finns olika sätt som 

leder till teknisk utvecklingen. Genom att utveckla nya metoder för turbin-

installation, avancerad bladmaterialet etc. Havsturbiner har ökat i både storlek och 

kapacitet snabbare än landturbiner under senaste åren vilket gör att havsbaserad 

vindkraft har stor chans att bli mer attraktiv på grund av stordriftsfördelar. Frågan 

är om kostnadsreduktionen kan ske så omfattande att kostanden för havsbaserat 

vindkraft sjunker ner till samma nivå som kostnaden för landbaserat och hur lång 

tid det kan ta? Det är också intressant att fundera kring om kostnaden kan minska 

så mycket att utbyggnaden kan ske utan stöd.  

Ett av argumenten för att stödja havsbaserad vindkraft är positiva spridnings-

effekter av tekniskt lärande. Att stödja marknadsintroduktion av nya teknologier 

innebär en investering i en tekniks lärande: vi accepterar högre kostnader idag för 

att kunna utnyttja lägre kostnader i framtiden127. Marknaden för havsbaserad 

vindkraft är dock internationell och bedömningen i kapitel 3 är att de lärdomar 

som andra länder gör i sin utbyggnad kommer Sverige till del även vid en 

framtida utbyggnad.  

Studier visar att Östersjön trots ca 10 procent lägre medelvindar, ger förutsätt-

ningar för vindkraften att vara kostnadseffektivare än utbyggnaden i Nordsjön på 

grund av bland annat grundare vattendjup, lägre våghöjder och kortare avstånd till 

land. Korta avstånd medför billigare arbetskraft på grund av kortare transfertider, 

mindre behov av bostadsplattformar, möjlighet att operera vid kortare väder-

fönster vilket leder till mindre risk för stillestånd samt billigare transporter både 

vad gäller bränsle och kostnader för hyra av fartyg, minskat behov av helikopter 

och enklare logistik.  

                                                 
125 Lär kvoten brukar räknas som procentuella kostnadsreduktion för varje dubblering av 

kumulativ MW av angeläget vindturbiner. Lär kvoter för landbaserade krafter har estimerad ca 

10 procent per dubblering under senaste 20 åren. Motsvarande lär kvoten är mellan 5 till 

32 procent för havsbaserade vindkraft (Bergmann och Hanley 2012).  
126 Smit m.f.l. 2007; Lemming et al. 2007 
127 Söderholm 2009 
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9.4.2 Arbetstillfällen 
Det är här viktigt att skilja på om det är fråga om helt nya jobb eller endast en 

omlokalisering av svenska resurser. Om det är nya arbetstillfällen som löser 

utbredd arbetslöshet eller om arbetstillfällen uppstår på orter med lokal arbets-

löshet kan det räknas som en nytta för samhället. Det kan innebära minskade 

kostnader för samhället genom att beloppet för arbetslöshetsstöd minskar. Däremot 

tas arbetskostnaden från omlokalisering av resurser (konjunkturberoende och där 

många går till ett nytt jobb från ett gammalt). Dessa lönekostnadsbelopp får då 

istället antas utrycka värdet av arbetskraftens alternativanvändning. Däremot finns 

ett värde av utvecklad och införskaffad kunskap om den nya tekniken har en stor 

potential. 

Enligt vissa studier tycks havsbaserad vindkraft vara mer arbetsintensiv per 

installerad MW än landbaserad genom projektets alla tre faser; projektering, bygg 

och installation samt drift och underhåll. Men arbetstillfällen är dock delvis 

kopplade till antal verk snarare än installerad effekt vilket innebär att det numera 

snarare är ett motsatt förhållande vilket analyseras i senare avsnitt.  

Utifrån tidiga studier kan dock konstateras att det är en stor variation i syssel-

sättningsgraden för havsbaserad vindkraft med 5,95–15,73 årsarbeten per MW. 

Detta kan jämföras med landbaserad vindkraft där motsvarande intervall ligger på 

3,70–8,79 årsarbeten per MW. Dessa siffror anger direkta arbetstillfällen totalt 

sett. De säger inget om var årsarbetena uppstår, om det är inom eller utom landet. 

Därtill kommer indirekta effekter, i form av bland annat ökad efterfrågan på varor 

och tjänster i regionen där vindkraftsetableringen sker. Sådana effekter påverkar i 

hög grad det lokala samhället och näringslivet.  

Direkta arbetstillfällen är sådana som genereras direkt inom projektet för projek-

tering, konstruktion och installation samt i driftsfasen. De indirekta effekterna är 

resultat av köp av varor och tjänster i nästa led i värdekedjan. Forskningen ser 

ibland olika på gränsdragning för direkta och indirekta effekter. Viss litteratur 

inkluderar samtliga lokalt/regionalt upphandlade tjänster (transporter, bygg, 

hotellnätter med mera) som direkta medan andra ser vissa av dessa som indirekta 

effekter. Enighet råder dock om att konsumtionseffekten, det vill säga effekten av 

att arbetskraften på plats under projekttiden spenderar del av sin inkomst på varor 

och tjänster på orten, är en indirekt effekt.  

Sysselsättningseffekt: landbaserad vindkraft 

Sysselsättning inom landbaserad vinindustri varierar bland annat beroende på 

storlek på anläggningen och del av etableringsprocessen.  

Utifrån sammanställningen av resultaten i litteraturöversikt (se bilaga) har en 

uppräkning skett av potentiella sysselsättningseffekter av en utbyggnad av 

landbaserad vindkraft motsvarande 15 TWh. Baserat på de svenska fallstudierna 

med data för samtliga faser hade den genomsnittliga landbaserade anläggningen 

30 verk och en effekt på 80 MW. Under projektfasen samt bygg- och installations-
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fasen krävde genomsnittsanläggningen 2,40 årsarbeten per MW och 3,27 års-

arbeten per MW under hela den förväntade driftsfasen, som normalt sett har 

angetts till 25 år.  

Under antagandet att ett nyinstallerat landbaserat verk har 3 200 fullasttimmar per 

år krävs drygt 4 600 MW installerad effekt för att uppnå 15 TWh. Om utbygg-

naden endast skulle ske genom ovan beskrivna genomsnittsanläggning skulle 58 

sådana anläggningar krävas för 15 TWh vilket högt räknat innebär cirka 32 000 

årsarbeten.  

Det är värt att notera att endast arbetstillfällen som producenten står för i projek-

teringsfasen har inkluderats i studierna. Det innebär att exempelvis myndigheters 

handläggning inte inkluderats. 

Sysselsättningseffekt: Havsbaserad vindkraft 

Utifrån sammanställningen av resultaten enligt litteraturgenomgång har en 

uppräkning gjorts av potentiella sysselsättningseffekter. Baserat på de svenska 

studierna med data för samtliga faser har den genomsnittliga havsbaserade 

anläggningen 197 verk och en effekt på 895 MW. Under projekteringsfasen antas 

genomsnittsanläggningen kräva 0,4 årsarbeten per MW, bygg- och installations-

fasen 2,7 årsarbeten per MW och 5,65 årsarbeten per MW under hela förväntade 

driftsfasen, som normalt sett har angetts till 25 år.  

Under antagandet att ett nyinstallerat havsbaserat verk har 4 000 fullasttimmar per 

år krävs 3 700 MW installerad effekt för att uppnå 15 TWh. Om utbyggnaden 

endast skulle ske genom ovan beskrivna genomsnittsanläggning skulle 48 sådana 

anläggningar krävas för 15 TWh vilket högt räknat innebär cirka 40 000 årsarbeten.  

Utifrån detta antagande har sysselsättningseffekten (regionalt och internationellt) 

uppskattats och en översiktlig beräkning har gjorts av effekten för svensk 

arbetskraft. Andel regionala128 arbetstillfällen visas i Tabell 9.3.  

Sysselsättning och samhällsintäkter i andra länder, vid en eventuell utbyggnad i 

Sverige, är på inget sätt fel eller oväntat men genererar inte direkta eller indirekta 

ekonomiska effekter till det svenska samhället. En viktig del av uppskattningen av 

antal årsarbetskraft är att den är baserad på exempelvis MW eller TWh. Arbets-

kraften är dock också kopplat med antal verk som installeras. Eftersom antalet 

antal verk kommer att bli färre per installerad MW och TWh eftersom både 

effektiviteten och storleken ökar kommer även arbetskraften per installerad effekt 

att minska.  

Samtidigt minskar också produktionskostnaden för havsbaserad och landbaserad 

vindkraft på sikt, på grund av effektivisering i olika led, vilket också kommer att 

minska antalet arbetstillfällen per TWh.  

                                                 
128 Med regionalt avses inom Sverige 
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Tabell 9.3 Antal årsarbete för utbyggnad av hav (15 TWh) och land (15 TWh) samt 

beräknade antal årsarbete som bedöms uppstå i Sverige. Källa Sweco, Energimyndigheten. 

 Litteratur 8 MW-turbiner (2020) 16 MW-turbiner (2035) 
Hav (Total) 40 000 15 000 10 500 
Hav (Sverige) 4 000 (låg) 12 000 (hög) 1 500 (låg) 4 500 (hög) 1 000 (låg) 3 000 (hög) 
Land (Total) 32 000  -  - 
Land (Sverige) 3 000 (låg) 10 000 (hög)  -  - 

  

Tabellen ovan visar antal årsarbete totalt enligt en litteraturgenomgång från 

Sweco (2016) och enligt Swecos egna bedömningar fördelat på 8 MW turbiner 

(2020) och 16 MW turbiner (2035). Notera att Energimyndigheten inte gjorde 

några analyser av framtida arbetstillfällen för landbaserad vindkraft. 

Energimyndighetens bedömningar är gjorda med antagandet att det kan uppstå 

mellan 10 till 30 procent arbete i Sverige. De beräknade antal årsarbete visas i ett 

intervall (låg och hög) för Sverige (regionalt) från havs respektive landbaserad 

vindkraft.  

I en framstudie129, baserad på simuleringar av energisystemet för 139 länder över 

hela världen, visades att omställning av energisystemet från fossilberoende till 

100 procent förnybart kommer att generera nya arbetstillfällen. Den svenska 

omställningen, som i studien innebar 30 TWh havsbaserad vindkraft, uppskattas 

ge cirka 16 000 nya direkta jobb inom havsbaserad vindkraft. Av dessa skapas 

6 000 i bygg- och anläggningsfasen och 10 000 inom drift och underhållsarbete. 

Till detta kommer uppskattningsvis ytterligare 5 000 arbetstillfällen inom utbygg-

nad, drift och underhåll av de havsbaserade elnäten och uppskattningsvis 4 000 

inom forskning och utveckling inom industri och nätinfrastruktur.  

Motsvarande beräkning baserad på 20 TWh pekade på ca 25 000 årsarbets-

tillfällen (Vindenergi till Havs 2016). Där konstaterades också att en väldigt liten 

andel skulle ske i Sverige. 

En viktig poäng att åter lyfta fram är att hur man betraktar arbetstillfällen har 

betydelse i ett samhällsperspektiv. Syftet med havsbaserad vindkraft är inte att 

åtgärda något arbetslöshetsproblem utan det kan uppstå omställning regionalt och 

internationellt. Utifrån samhällsekonomiskt perspektiv ger havsbaserad vindkraft 

väldigt lite nytta när det gäller arbetstillfällen.  

Det är en partiell analys och den nationella nettoeffekten är antagligen noll eller 

på grund av dödviktförlusten till och med negativ om man finansierar med högre 

skatt och inte genom ökat skuldsättning. Dessutom behöver man naturligtvis titta 

mera på makroeffekten av ökade statsutgifter.  

                                                 
129 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS) All- Sector Energy Roadmaps 

for 139 Countries of the World, Stanford University 
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9.4.3 Näringslivsutveckling/ kompetensutveckling /ny marknad 
I avsnitt 8 beskrivs marknaden och näringslivsverksamheter kopplad till land-

baserad och havsbaserad vindkraft i Sverige och utomlands samt näringslivs-

utvecklingspotentialen vid en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige. Både 

utbyggnad av land- och havsbaserad vindkraft har potential att bidra till lokal 

ekonomisk utveckling och en nationell ekonomisk tillväxt, genom utveckling av 

en inhemsk leveranskedja.  

Nära kopplat till teknikutveckling och kostnadsminskning är så kallade lärkurvor, 

det vill säga ny kunskap byggs upp successivt när ny teknik eller teknologimark-

nad introduceras. I takt med att marknadens aktörer lär sig mer om den nya 

tekniken/teknologin minskar kostnaderna vilket har betydelse att bidra med ökad 

samhällsekonomiskt lönsamhet.  

Ett annat sätt att är Sverige drar nytta av att överföra kunskapen till andra länder 

där det finns ett stort behov av att minska utsläpp genom att satsa på förnybar 

elproduktion. Återigen är det dock viktigt att poängtera att havsbaserad vindkraft 

är en etablerad teknik i en etablerad internationell marknad och lärdom kan göras i 

Sverige utan att det sker någon faktisk utbyggnad här.  

Förutom direkta effekter på sysselsättning finns indirekta effekter som uppstår 

eftersom sysselsättningen leder till nettoinkomster som i sin tur leder till 

konsumtion, sparande och import (IUC 2012).   

I takt med att vindkraftsindustrin växer sig större i landet ökar inte bara 

efterfrågan på arbetskraft och insatsvaror utan också på ny typ av kunskap. 

Kompetens och erfarenhet genereras lokalt och regionalt genom arbete i projekt 

medan viss kompetens importeras.  

För kommuner, landsting och företag är det mer kostnadseffektivt att rekrytera 

lokalt. Det ökar i allmänhet också legitimiteten för projektet. Utbildning och 

kompetensutveckling är således en viktig del i lärkurvan och på flera platser i 

landet utbildas bland annat vindkraftstekniker för att kunna möta efterfrågan på 

lokal personal. Ett exempel är offshoreutbildning för drifttekniker i Söderhamn 

(Persson et al. 2016). Andra YH-utbildningar som finns är Internationell 

vindkrafttekniker i Piteå, Campus Varberg, Folkuniversitetet i Kungälv, Hjalmar 

Strömerskolan i Strömsund, Lernia College AB i Malmö. I en analys av vindkraft-

teknikerutbildningar i Sverige finner man dock att antalet utbildningsplatser 

minskat från 150 stycken under 2015 till 45 två år senare, vilket skapar en 

situation där det uppstår brist på utbildade tekniker (Aldén et al. 2016). 

9.4.4 Påverkan på statsbudgeten 
Hur skatteintäkter och skatteutgifter påverkas med ökade investeringar och om 

mer kapital läggs i havsbaserade vindkraftsprojekt beror på om det är kapital från 

utlandet som tillförs eller endast en omlokalisering av svenskt kapital. 

Arbetskraft/arbetstillfälle som beskrevs i avsnitt 9.4.2 är en stor del av 

investeringskostnaden utifrån projektets perspektiv. Sedan är frågan också om det 
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är nya arbetstillfällen eller omställning av befintlig arbetskraft. Ur samhällseko-

nomiskt perspektivet har omställning av arbetstillfällen ingen betydande nytta för 

samhället. Oavsett ny eller omställning av arbetskraft, kan man beräkna inkomst-

skatt av dessa arbetstillfällen (Tabell 9.4 nedan) som bidrag till statsbudgeten.  

Tabell 9.4 Intervallet för bidrag till budgettillskott i miljoner kr för havs- respektive 

landbaserad vindkraft.  

 Litteratur 8 MW turbiner (2020) 16 MW turbiner (2035) 

Hav (Sverige) 484-1 453 180-540 126-379 

Land (Sverige) 392-1 176 - - - - 

Med hänsyn till antagandet av årlig lönesumma av 400 kkr per anställd baserad på 

Blekinge offshore vindkraftspark130 beräknas ett genomsnittligt intervall för 

budgettillskottet som skulle kunna bidra i kommunala skatteintäkter (30 %) över 

hela projektperioden. Beroende på antagandet om andel årsarbete som möjligen 

kan uppstå i Sverige utifrån litteraturöversikten kommer det kommunala budget-

tillskottet variera mellan 484 och 1 453 miljoner kronor. Enligt Energimyndig-

hetens bedömning av årsarbete med 8 MW turbiner respektive 16 MW turbiner, 

kan budgettillskottet variera från 126 miljoner kronor till 54 miljoner kronor. 

Notera att i beräkningen tas inte någon hänsyn till diskonteringsränta och 

intäkterna ska beaktas som ungefärliga genomsnittliga värden.  

9.4.5 Elkundens kostnad och fördelningseffekt 
Elkundens direkta påverkan från en utbyggnad av havsbaserad vindkraft är att 

elpriset förändras med en utbyggnad och att det tillkommer en stödkostnad om 

stödet utformas så att elkunden betalar. Indirekt kan även elsystemet i övrigt 

behöva anpassas vilket kan påverka elkundernas nättariffer. Detta har dock inte 

utretts närmare då det snarare ses som en nödvändig anpassning av elsystemet för 

att få ett 100 procent förnybart elsystem och oavsett om det sker med havsbaserad 

vindkraft eller andra förnybara elproduktionsanläggningar.  

Hur mycket stöd som behöver ges till havsbaserad vindkraft beror, som tidigare 

visats, på vilken produktionskostnad havsbaserad vindkraft har, vilket elpris som 

förväntas och när i tiden utbyggnaden sker. Men några generella slutsatser går att 

dra utifrån de modellkröningar som gjorts. I vidare exempel så räknas EUR per 

MWh om till öre per kWh med en växlingskurs på 9,6. En uppskattad genom-

snittlig kostnad i öre per kWh görs också på en 20-årsperiod.  

Om havsbaserad vindkraft byggs ut till 15 TWh så kommer årsmedelpriset på el 

att på sikt minska med cirka 7-8 öre per kWh till år 2030. På en 20-årsperiod 

innebär detta en minskad utgift för elkunderna på i genomsnitt 5-6 öre per kWh.  

Intäkterna till vindkraft kommer dock att vara cirka 10-11 öre per kWh lägre 

än årsmedelpriset. Stödkostnaden blir därför fortfarande hög och hamnar runt 

5-6 miljarder per TWh vilket motsvarar 75 till 90 miljarder för 15 TWh. Samtidigt 

ökar kostnaden för elcertifikatsystemet med cirka 20 miljarder på grund av de 

                                                 
130 Jan-Evert Nilsson (år saknas), Samhällsekonomiska effekter vid etablering av Blekinge 

Offshore Vindkraftspark 
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minskade intäkterna från elmarknaden. För en specifik elkund blir då den ökade 

stödkostnaden under en 20-årsperiod drygt 4-5,3 öre per kWh för den havs-

baserade vindkraften och drygt 1,2 öre per kWh för elcertifikat.  

Sammantaget så minskar alltså kostnaden med el med 5–6 öre per kWh medan 

stödkostnaden ökar med 5–6,5 öre per kWh.  

I jämförelse så skulle en ytterligare ökning med 15 TWh inom elcertifikatsystemet 

ge en ökad stödkostnad med cirka 2 öre per kWh.  

Ett stöd till havsbaserad skulle ge en högre stödkostand för konsumenter och alltså 

ge en ökad kostnad jämfört med ett teknikneutralt stöd. 

En allt för stor utbyggnad kan också orsaka så låga elpriser att det kan vara svårt 

att reinvestera i befintlig produktion och medför ökade kostnader på sikt.  

Elpriset har påverkan på konsumenternas disponibla inkomst. Ökningen i 

energikostnader påverkar negativt icke-proportionell de fattiga mer jämförelse de 

andra inkomstgrupperna i samhället. Att titta på fördelningseffekter på hushållen 

delade i olika inkomstgrupper vore ge bättre bild på hur olika konsumentgrupper 

blir påverkad energipriser i Sverige. 

9.4.6 Producentintäkter och intäkter från export av el 
Som visades i kapitel 6 kommer den årliga elproduktionen sannolikt öka till cirka 

187 TWh per år fram till år 2030. Samtidigt beräknas Sverige ha en export på 

cirka 40 TWh. En investering i havsbaserad skulle ytterligare öka detta.  

I samband med den nya ambitionshöjningen med 18 TWh inom elcertifikatsystemet 

analyserade Energimyndigheten vilken effekt detta har på exportintäkter (via 

flaskhalsintäkter) samt vilken total intäkt producenter får förutom stödet inom 

elcertifikat mellan år 2020 och 2030.  

Resultatet visar att summan av exportintäkter och producentintäkter i stort sett blir 

detsamma oavsett ökning med 18 TWh eller inte. Detta på grund av att elpriset 

samtidigt går ner.  

Att även öka havsbaserad vindkraft skulle sannolikt ge ett liknande resultat. En 

ökad export av el på grund av ny havsbaserad vindkraft skapar alltså inga 

egentliga nya intäkter för elsystemet utöver stödkostnaden. 

9.4.7 Effekter på elcertifikatsystemet av separat stöd till havsbaserad 
Att införa ett stödsystem för havsbaserad parallellt med elcertifikatsystemet skulle 

få effekter på elcertifikatsystemet.  

En direkt effekt är att en ökad mängd elproduktion skulle minska priset på el. Detta 

innebär då samtidigt att priset på elcertifikat behöver gå upp för att möjliggöra en 

utbyggnad och på så sätt ökar stödkostnaden för systemet. I avsnittet om stöd-

kostnad visades att en utbyggnad på cirka 15 TWh havsbaserad skulle fördubbla 

stödkostnaden för elcertifikat.  
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I den förra kontrollstationen för elcertifikat (2017) konstaterades också att det 

finns en sannolikhet att landbaserad vindkraft kan klara sig utan stöd mot slutet av 

2020-talet. Denna sannolikhet minskar då vilket innebär att förnybar el kan 

behöva fortsatt stöd i framtiden.  

Två parallella stöd kan också få konsekvenser för investerare. Elcertifikatsystemet 

är idag väldigt konkurrensutsatt och ett stöd till havsbaserad vindkraft som anses 

mindre riskfyllt för en investerare skulle kunna locka dem mer åt detta håll.  

I kraftsystemet finns också en viss konkurrens om nätanslutning och en ökad 

utbyggnad påverkar också elpriset i elområdet det byggs i. Generellt skulle det 

därför kunna bli en konkurrens mellan de två stödsystemen om placering av 

anläggningar. Ett mer centralplanerat stöd till havsbaserat skulle också kunna göra 

det svårt för vissa anläggningar inom elcertifikatsystemet att bygga på platser som 

annars skulle varit gynnsamma för att det beslutats om ett projekt med havbaserat.   

9.4.8 Externa miljökostnader från olika kraftslag 
Att uppskatta och värdera de externa miljökostnaderna förknippade med olika 

kraftslag medför stora metodutmaningar, både då effekterna kan skilja sig mycket 

från fall till fall och då det kan vara svårt nog att med säkerhet bedöma miljö-

effekterna av olika kraftslag i fysiska termer, och än svårare att värdera detta 

monetärt. Konsultföretaget Ecofys har på uppdrag av EU-kommissionen gjort en 

sådan skattning, som redovisas i figuren nedan. För en rättvisande jämförelse bör 

poängteras att samtliga relevanta miljöeffekter inte är med i studien, såsom buller 

(redovisas av Energimyndigheten separat i avsnitt 9.4.12 med underlag av littera-

turstudie) och direkt påverkan på biologisk mångfald utöver rent markanspråk. 

Det innebär att de externa kostnaderna för flera kraftslag sannolikt underskattas, 

och kan potentiellt också påverka rangordningen mellan olika kraftslag, men 

figuren ger ändå en fingervisning om storleksordningarna. Enligt denna analys har 

havsbaserad vind något lägre externa miljökostnader än landbaserad vind men 

vindkraft har generellt en mycket lägre miljöpåverkan än andra kraftslag, med 

undantag för vattenkraft.  
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Figur 9.1 Externa kostnader (€ 2 012/MWh el) för olika kraftslag, vägt genomsnitt för EU28. 

Som not till figuren i källan anges att värdena för solceller sannolikt är en överskattning på 

grund av den snabba tekniska utvecklingen, samt att biomassa inte avser energigrödor som 

odlas för ändamålet utan enbart restprodukter. Källa: Ecofys 2014131 

9.4.9 Påverkan på de svenska miljömålen 
Vindkraft – havs- såväl som landbaserad – kan ge såväl synergier som konflikter 

med de nationella miljökvalitetsmålen. Genom en väl planerad och vald lokalise-

ring kan mycket av den negativa miljöpåverkan undvikas eller i vart fall minime-

ras. I en tidigare analys132 har myndigheten gjort följande bedömning om möjliga 

synergier och målkonflikter:  

                                                 
131 Ecofys. Subsidies and costs of EU energy, 2014 
132 Energimyndigheten. Konflikter och synergier mellan mål i energi- och miljöpolitiken, 2007. 

ER 2007:18. 
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Tabell 9.5 Synergier och konflikter mellan utbyggnad av vindkraft och svenska miljömål.  

Miljökvalitetsmål  Synergi eller konflikt i förhållande till vindkraft?  
1  Begränsad 

klimatpåverkan  
Synergi när vindkraft ersätter elproduktion i anläggningar som använder fossila 
bränslen.  

2  Frisk luft  Synergi genom minskade utsläpp av kväveoxider, stoft och andra ämnen när 
vindkraft ersätter andra anläggningar som släpper ut dessa ämnen till luft  

3  Bara naturlig 
försurning  

Synergi genom minskade utsläpp av svaveldioxiner och kväveoxider som är 
försurande (när vindkraft ersätter anläggningar som använder fossila bränslen)  

4  Giftfri miljö  Synergi. Vindkraft släpper inte ut eller orsakar några olyckor där giftiga ämnen 
sprids  

5  Skyddande 
ozonskikt  

Synergi genom minskade utsläpp av växthusgaser när vindkraft ersätter 
förbränning av fossila bränslen.  

6  Säker strålmiljö  Synergi när vindkraft ersätter kärnkraft  
7  Ingen övergödning  Synergi då vindkraft ersätter anläggningar med förbränning av fossila bränslen, 

vilket direkt ger minskade utsläpp av kväveoxider som ger övergödande effekter  
8  Levande sjöar och 

vattendrag  
Konflikt undviks genom hänsynstagande vid vindkraftsetablering  

9  Grundvatten av god 
kvalitet  

Synergi då mer vindkraft minskar övergödningen vilket i sin tur minskar risken för 
att nitrat når grundvattnet och omvandlas till nitrit. Grundvatten förorenat med 
kväveföreningar är en allvarlig hälsorisk.  

10  Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård  

Konflikt undviks om hänsyn tas vid byggandet av vindkraftverk med avseende på 
påverkan av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Synergi när hårda ytor, till 
exempel på fundament, kan fungera som artificiella rev och dra till sig både 
växter och djur.  

11  Myllrande våtmarker  Konflikt kan uppstå om inte hänsyn tas vid val av område för vindkraftsetable-
ring. Våtmarkernas ekologiska funktion kan förbättras genom vindkraftens 
påverkan på klimat och ingen försurning.  

12  Levande skogar  Konflikt kan uppstå om inte hänsyn tas för att bevara värden för friluftsliv  
13  Ett rikt 

odlingslandskap  
Hänsynstagande vid vindkraftsetablering kan krävas för att inte konflikt ska 
uppstå  

14  Storslagen fjällmiljö  Konflikter behöver inte uppstå om hänsyn tas till naturens långsiktiga 
produktionsförmåga, biologiska mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt 
värden för friluftsliv  

15  God bebyggd miljö  Synergi genom att vindkraft inte behöver några transporter av miljöfarligt gods 
eller bränsle, så att transportbehovet minskar samt är miljöanpassade. Detta 
minskar även antalet olyckor med farliga ämnen. Hänsynstagande vid vindkraft-
etableringar skapar förutsättningar för att konflikter undviks exempelvis med 
avseende på buller.  

16  Ett rikt växt- och 
djurliv 

Om fundamenten på havsbotten fungerar som artificiella rev med betydande 
påväxt samt samlingsplats för fiskar leder det till synergi. Denna ökade tillgång 
på föda för olika djurarter är även den en synergi. Hänsyn kan behövas för 
viktiga biotoper vid vindkraftetablering. 

 

Som synes är konsekvenserna för olika miljömål beroende av vilka energislag den 

havbaserade vindkraften antas ersätta. I det valda referensalternativet för analysen 

förutsätts havsbaserad vindkraft ersätta annan förnybar energi i elcertifikat-

systemet, i första hand landbaserad vindkraft. Det innebär att den havsbaserade 

vindkraftens nyttor jämfört med icke-förnybara energislag – inte minst klimat-

nyttan (utöver eventuella livscykelskillnader till exempel vid produktion av 

verken, vilket speglas i ovan nämnda Ecofysrapport) – inte är relevanta. Den 

relevanta jämförelsen gäller i stället havbaserad och landbaserad vindkraft.  

Landbaserad vindkraft och havsbaserad vindkraft är tämligen jämförbara när det 

gäller utsläpp av miljöfarliga ämnen. Annars påverkar landbaserad vindkraft och 

havsbaserad vindkraft miljön på lite olika sätt. Det är en värderingsfråga vad som 
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är viktigast: en ostörd havsmiljö eller en ostörd landyta. Här får hänsyn tas till att 

Sverige inte är särskilt tättbebyggt, särskilt inte i norra delen av landet.  

Havsbaserad vindkraft täcker i teorin en mindre yta eftersom det blåser mera till 

havs vilket resulterar i fler fullasttimmar och eftersom turbiner med större effekt 

används. I praktiken minskar denna fördel som resultat av den havsbaserade 

vindkraftens något lägre tillgänglighet. Det tar exempelvis längre tid att åtgärda 

produktionsstopp.  

De tidigare refererade Ecofys rapporten om olika kraftslags externa miljökost-

nader tyder på något lägre kostnader för havbaserad jämfört med landbaserad 

vind. Söderholm133 argumenterar dock för att även om forskning visar att de 

externa kostnaderna för havsbaserad vindkraft (till exempel inverkan på land-

skapsbild, buller etc.) överlag är lägre än motsvarande kostnader för landbaserad 

vindkraft så är det litet som talar för att dessa relativa miljöfördelar är så pass 

omfattande att kraftslagets totala samhällsekonomiska kostnader idag kan sägas 

vara lägre än den landbaserade vindkraftens. Även konsultföretaget Thema menar 

i en rapport på uppdrag av Skellefteå kraft att det inte är några större skillnader i 

miljöeffekter mellan havsbaserad och landbaserad vindkraft134. Det finns till 

exempel landskaps- och bullereffekter i båda fall. Landbaserad vindkraft kan 

påverka fågellivet mer negativt, medan havsbaserad vindkraft kan ha negativ 

påverkan på fisk och marina djur (diskuteras i detalj senare). Med reservation för 

att Thema inte analyserat eventuella skillnader när det gäller miljöpåverkan av de 

elnät som behövs i de båda fallen så är deras slutsats att i den mån det finns en 

skillnad är den sannolikt till förmån för vindkraft till havs. Fundamenten kan bli 

livsmiljöer för vattenlevande arter och möjligen upplevs en mindre påverkan på 

landskapsbilden i och med att vindkraftverken kan förläggas på långt avstånd från 

land.  

9.4.10 Fåglar 
De negativa effekterna av vindkraftverk kan vara antingen direkta, genom att 

fåglar dödas, eller indirekta, genom att deras livsmiljö förändras135. I jämförelse 

med antalet fåglar som dödas av katter, elledningar eller i trafiken, är vindkraftens 

påverkan relativt liten. Ett vindkraftverk i Europa och Nordamerika dödar i 

genomsnitt 2,3 fåglar per år (medianvärden). Variationen är stor (0-60 fåglar) och 

fördelningen ojämn. De flesta verk dödar få eller inga fåglar, medan några få verk 

dödar många. Verkens placering har avgörande betydelse. 

I första hand sjöfåglar men också migrerande fåglar riskerar att kollidera med 

turbiner. Dödligheten minskar av att fåglarna tycks undvika att flyga genom 

vindkraftsparker, men det riskerar å andra sidan att skapa barriärer och 

habitatförluster. Många sjöfåglar har ett begränsat område där de hittar sin föda, 

                                                 
133 Söderholm, P (2009). Styrmedel för havsbaserad vindkraft. ER 2009:09. 
134 THEMA Consulting Group (2015). Options for large-scale wind power deployment in Sweden. 

THEMA Report 2015-15. 
135 Vindval rapport 6467 (2011) 
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och dessa är i många fall vid grunda sandbankar som också är lämpliga områden 

för havsbaserade vindparker.136 

9.4.11 Marint djurliv och fiskenäringen 
Det saknas kunskap om hur en eventuell storskalig vindkraftsutbyggnad till havs 

långsiktigt skulle påverka olika marina ekosystem137. Havsbaserade vindkrafts-

projekt påverkar miljön på olika sätt under anläggningsfasen, driftsfasen och 

avvecklingsfasen. Anläggningsfasen bedöms medföra de största miljöeffekterna 

då höga ljudnivåer och sedimentspridning kan påverka marina organismer. Under 

driftsfasen, som är den klart längsta fasen, förväntas barriäreffekter och föränd-

ringar i den naturliga miljön. Avvecklingsfasen kan på nytt medföra ökat buller 

och sedimentspridning i området i och runt parken. Sammantaget visar forskning 

i Sverige och andra länder på en mycket begränsad negativ miljöpåverkan i sam-

band med byggnation och drift av havsbaserade vindkraftsanläggningar.138,139  

Fiskerinäring påverkas oundvikligen av havsbaserad vind. Även här är dokumen-

tationen begränsad. Ett antal studier visar att fisket i Irländska sjön till viss del 

förflyttats till följd av utbyggnad av havsbaserad vind. Studierna säger dock inget 

entydigt om huruvida fångstkvoterna förändrats eller ej (Hattam et al. 2015). 

Vindkraftverk till havs har visat sig ha positiva effekter på fiskebeståndens 

möjlighet till återhämtning liksom för olika typer av musslor, snäckor och andra 

havslevande organismer. Detta då området kring fundamenten med tiden bildar ett 

skyddat område. Den biologiska mångfalden kring vindkraftverken har dock visat 

sig vara något lägre än i angränsade områden. Detta kan bero på den förhållande-

vis korta tidshorisont som studier baseras på. Förhoppningen är att det på sikt 

finns möjlighet till uppbyggnad av lokalt ekosystem runt vindkraftverken. 

9.4.12 Buller och landskap 
Buller och visuell påverkan framställs många gånger som något som påverkar 

människors vilja att bo och vistas i närheten av vindkraftverk negativt. Det gäller 

dock främst landbaserad vindkraft. Dessa effekter skulle kunna påverka 

migration, pendlingsflöden, turistinkomster och även fastighetspriser. Sådana 

negativa externa140 effekter är svåra att prissätta men storleken kan uppskattas 

bland annat genom man ber boende eller besökare att ange hur mycket de anser 

det skulle vara värst att inte ha vindkraftverk i sin omgivning. Forskning visar att 

de externa kostnaderna för havsbaserad vindkraft (till exempel inverkan på 

                                                 
136 Snyder, B. and M.J. Kaiser. 2009.  Ecological and economic cost-benefit analysis of offshore 

wind energy. Renewable Energy 34(6):1567-1578. 
137 Vindkraftens effekter på maritimt liv, en syntesrapport. Vindval Rapport 6488. Lena Bergström 

m.fl. (2012).  
138 Naturvårdsverket (2008). Vindkraftens miljöpåverkan. Resultat från forskning 

2005-2007 inom kunskapsprogrammet Vindval. 
139 Danish Energy Authority (2008). Tender for Offshore Windfarm Rødsand II 2008. 

Internet: www.energistyrelsen.dk/sw63828.asp. 
140 En extern effekt (eller externalitet) föreligger om en ekonomisk transaktion påverkar nyttan för 

tredje part. Externaliteter kan vara både positiva och negativa.  
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landskapsbild, buller etc.) överlag är lägre än motsvarande kostnader för 

landbaserad vindkraft 

En studie genomfördes av Dimitropoulos och Kontolean (2009) i Grekland som 

tillämpade CE (continget Evaluation) metod för att kunna mäta WTA141 på vind 

turbin installationer på Naxos och Skyros öarna med personliga intervjuer. 

Studien tittade på olika variabler så som antal turbiner, turbinhöjd, grader av 

lokala engagemang i projekteringsfas och mottagen årliga subventioner per 

hushållet (som kompensation). Den genomsnittliga WTA för att reducera 

vindpark storleken från 30 turbiner till 4 var € 1 128 per hushåll och år i Skyros 

men däremot bara € 282 per hushåll per år i Naxos. Genomsnittlig WTA för att 

reducera turbinhöjd från 90 m till 50 m var € 243 och € 510 per hushåll varje år 

i båda öarna. Den genomsnittliga WTA för att flytta vindpark från ett försvarbart 

område till icke försvarbart område var € 719 och € 2 090 per hushåll på 

respektive öarna.   

9.4.13 Infrastruktur och fastighetspriser 
Etablering av vindkraftverk leder ofta till att infrastrukturen i de berörda 

områdena byggs upp och förbättras. Nya vägar, elnät och fiber (internet) till 

vindkraftverken kan ge positiva externa effekter genom att ge förbättrade 

kommunikations- och transportmöjligheter i lokalsamhällen. Kostnaden för 

investeringen, som lokalsamhället annars skulle behöva stå för, kan användas som 

ett mått för den ekonomiska påverkan.  

Gällande fastighetspriser visar resultat från olika studier både minskning och 

ökning i fastighetsvärde (Persson och Fernqvist 2016). Sterzinger Mfl (2003) 

analyserade hur fastighetspriser påverkades av synliga vindkraftverk på land och 

bevisade att i åtta av tio fall ökade fastighetspriserna snabbare än priset i kontroll-

området. Groothius m.fl. (2008) estimerade betalningsvilja för kompensation 

(Willingness to accept for compensation, WTA) av boende på föreslagen land-

baserad vindpark i södra Appalachian highlands i North Carolina. De räknade 

median-WTA som $ 23 per hushåll och år för installation av vindparken med ett 

95 procent konfidensintervall av $ 5 till $ 39 per hushåll och år. Studien visade 

också att individerna krävde mindre kompensation i samband med annan 

miljöpåverkan än vid uppförande av vindkraftverk.er. 

9.4.14 Turism 
Vindkraftens påverkan på turismnäring kan ha både positiva och negativa 

effekter. Det finns begränsat med litteratur kring vindkraftens påverkan på turism, 

dock finns ett fåtal studier om landbaserad vindkraft i Storbritannien. En studie 

gjord av VisitScotland visar att en tydlig majoritet (86 procent) anser landskaps-

bilden som mycket viktig för val av besöksort i Skottland och England men endast 

19 procent anser att vindkraftverk verkligen förstör landskapsbilden. Samtidigt 

visar sig 40 procent av turister i Skottland och England ha en positiv syn på 

                                                 
141 Willingsness to accept (på engelska)  för att mäta individernas kompensationskrav för att 

acceptera en försämring. 
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vindkraft142. Ytterligare en studie visar att turister (i snitt 83 procent) inte blir 

negativt påverkade av vindkraftverk. Å andra sidan svarar dock 22 procent av 

respondenterna i samma studie att de blir mindre besöksbenägna på grund av 

vindkraftsutbyggnad. En undersökning bland friluftsfolk i Skottland visar att en 

majoritet av respondenterna vill undvika områden med vindkraft (Persson et al. 

2014).  

Studierna ovan rör i huvudsak landbaserad vindkraft i olika delar av 

Storbritannien. Resultaten måste därmed betraktas ur ett lite annat perspektiv då 

omständigheterna i vissa avseenden är annorlunda jämfört med havsbaserad vind 

i svenska vatten. Friluftsliv påverkas till exempel inte så mycket av havsbaserad 

vind. Påverkan på landskapsbilden är alltjämt aktuell, men dess faktiska inverkan 

på turismen är givetvis beroende av placering av vindkraftverken. Det kan också 

tänkas att även om turism i ett område med vindkraftverk upplever minskad 

besöksturism kan grannregioner uppleva en ökning – det sker således endast en 

lokal förflyttning av besökare.  

Mels (2003) studerade de socioekonomiska konsekvenserna av ett havsbaserat 

vindskraftprojekt i Torsås kommun och fann att huvuddelen av den ekonomiska 

inverkan vindkraftsverksamheten hade tillfallit hotell- och restaurangnäringen. 

Studien visar också på att många intresserade kom till Torsås för att följa utveck-

lingen, vilket ledde till evenemang av engångskaraktär som gav betydande 

engångsinkomster för de engagerade företagen. 

Sundin (2014) skrev i sin kandidatuppsats om vindkraftparken på Glötesvålen 

som ett exempel på vindkraftverks effekter på turism i fjällmiljö. Den lokala 

turistnäringen var orolig över planerna på en vindkraftpark, eftersom den antogs 

leda till ett minskat besöksantal i området. Resonemanget bakom den slutsatsen 

var att den lokala fjällmiljön inte längre skulle uppfattas som lika genuint och 

opåverkad. När det gäller besökarna (turisterna) själva kunde Sundin visa att de 

inte var fullt lika negativa till vindparken. 

En studie publicerad året därpå (Vindkraftcentrum, 2015) behandlar även projektet 

Glötesvålen. Här visas att den tillresta arbetskraften genererade 10 900 gästnätter i 

området. Det har i området också vuxit fram en turistverksamhet med utställning, 

café och guidade turer, vilket under 2015 haft ca 200 betalande besökare och två 

anställda, vilket kan visa att det finns möjlighet att utveckla vindkraftsturism, 

vilket ger en indikation på att besöksnäringen påverkas signifikant i positiv 

riktning. 

9.4.15 Stödsystemets utformning har betydelse 
I denna rapport har utgångspunkten för analysen varit ett stödsystem liknande det 

som förslogs i Energimyndighetens förra rapport om elcertifikat. Förslaget var det 

som var bäst anpassat till de svenska förutsättningarna, elsystemet och gav minst 

stödkostnad.  

                                                 
142 Fialte 2008 
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Det är dock viktigt att poängtera att valet och utformningen av styrmedel får 

konsekvenser för den samhällsekonomiska analysen.  

Vem som betalar för stödet har betydelse för effekter hos elkunder och stats-

budgeten. Stödet kan exempelvis betalas ut via statliga pengar vilket gör att 

konsekvenserna för elkunden blir andra en beskrivna i detta kapitel. Det är även 

möjligt att via någon samarbetsmekanism låta andra länder betala för stödet vilket 

medför att analysen då måste breddas till andra länder.  

Stödet kan också göras mer eller mindre marknadsbaserat och vara mer eller 

mindre riktat till särskilda platser. Konsekvenserna för elsystemet blir då 

annorlunda, vilket diskuteras mer i avsnittet om roll i elsystemet.  

Tidpunkt för genomförande av stödet är också avgörande. I framtiden bedöms 

behovet av ny elproduktion vara större, elpriset gå upp och produktionskostnaden 

blir lägre. Det innebär att nyttorna av ett stöd troligen ökar i framtiden.  

Stödet kan också ske inom ett befintligt stödsystem, exempelvis elcertifikat. Då 

premieras en teknik något framför andra men fortfarande finns den marknads-

baserade funktion kvar och det byggs inte mer elproduktion än vad som är 

beslutat i det befintliga stödet. Detta kan dock få konsekvenser för befintliga 

aktörer i systemet.  

Stödet kan vara mer fokuserat på forskning, innovation och demonstration med ett 

annat syfte än att bygga mer elproduktion. En satsning på havsbaserat behöver 

inte heller var ett strikt ekonomiskt stöd utan mer ett främjande av nätverk, lokala 

intressen eller informations- och utbildningsinsatser.  
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10 Diskussion och slutsatser 

Havsbaserad vindkraft är numera en mogen och välfungerande teknik som flera 

länder i Europa och övriga världen satsar på, främst på grund av begränsade 

möjligheter att bygga på land. Sverige har också en stor potential för havsbaserad 

vindkraft och de specifika förhållandena i Östersjön gör att produktionskostna-

derna kan bli lägre än exempelvis i Nordsjön även om elproduktionen från 

anläggningarna är lägre på grund av lägre medelvindar än i Nordsjön. I dagsläget 

stöds havsbaserad vindkraft genom elcertifikatsystemet men idag, och i den 

närmaste framtiden, är den inte konkurrenskraftig i jämförelse med andra 

förnybara kraftslag i Sverige.  

Den centrala frågan i regeringsuppdraget som denna rapport ska svara på är vilken 

nytta havsbaserad vindkraft har och vilken roll den kan spela i elsystemet. Att 

bedöma detta kräver ett angreppssätt där frågan inte bara kan isoleras till det 

specifika kraftslagets för- och nackdelar. Sverige har en stor potential för olika 

kraftslag som möjliggör ett på sikt hundra procent förnybart energisystem. Det är 

därför viktigt att jämföra nyttan av havsbaserad vindkraft med andra kraftslag.  

Uppdraget ska vidare svara på om det är motiverat med en särskild satsning på 

havsbaserad vindkraft. Ett sätt att motivera en sådan vore om det ger en samhälls-

ekonomisk nytta som inte ett teknikneutralt stöd skulle medföra. I rapporten har vi 

visat att det snarare är samhällsekonomiskt dyrare med ett riktat stöd eftersom 

stödkostnaden är högre samtidigt som den sammanvägda nyttan i övrigt kan 

värderas lika högt mellan alternativen.  

De tre delar som analyserats mest noggrant är näringslivsutveckling, arbets-

tillfällen och elsystemet där nyttorna är relativt likvärdiga. I det sistnämnda fallet 

är det dock lite tvetydigt. Havsbaserad vindkraft i kombination med landbaserad 

kan skapa ett mindre variabelt elsystem. Å andra sidan kan riktade stöd påverka 

elmarknadens funktion och ta bort de styrsignaler som kanske hade medfört ett 

ännu mindre variabelt elsystem. Ett riktat stöd till havsbaserat idag hade troligen 

lett till mer utbyggnad i södra Sverige trots att det inte nödvändigtvis gör mer 

nytta där.   

En särskild satsning kan också motiveras med att det befintliga stödet inte kan 

leverera det mål som är uppsatt eller att det krävs en utbyggnad redan idag för att 

möjliggöra en fortsatt utbyggnad i framtiden. Något sådant har inte kunnat visas i 

denna rapport. Den senaste tidens sjunkande produktionskostnader samt den 

förväntade fortsatta utvecklingen mot lägre kostnader visar snarare att havs-

baserad vindkraft på sikt kan bli konkurrenskraftigt i ett teknikneutralt stöd.  

Det är samtidigt viktigt att poängtera att det svenska elsystemet står inför en stor 

omställning när kärnkraftsanläggningarna läggs ner. Utifrån deras tekniska 

livslängd kommer detta ske mellan år 2038 och 2045. Det innebär dels en fördel 

i att det finns gott om tid att anpassa elsystemet för att möjliggöra en högre andel 
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variabel elproduktion men också en utmaning då nedläggningen sker under en 

kort tid. Om det bedöms finnas en risk för att marknaden inte klarar av att lösa 

den omställningen själv, kan det finnas skäl att stödja vissa tekniker specifikt. 

Detta ska också ställas i relation till att elsystemet kommer att få en större 

omställningstakt och anläggningar med en årsproduktion på i genomsnitt cirka 

4 TWh (varierar mellan 2,5–6 TWh) kommer behöva byggas per år. För att kunna 

göra detta måste det finnas både en stor potential och många tillstånd.  

Havsbaserad vindkraft står för en betydande potential och om det finns begräs-

ningar i utbyggnad av landbaserad vindkraft eller biokraft är det den kraft som 

ligger närmast till hands att bygga ut. Därför är det viktigt att se till att det också 

finns kvar en potential på lång sikt. Det är också viktigt att i god tid ha en 

handlingsplan för hur omställningen efter år 2030 ska genomföras. Eftersom det 

är mycket stora volymer ny produktion som behövs är kostnadseffektivitet av stor 

vikt i en sådan handlingsplan och den bör heller inte begränsas till havsbaserad 

vindkraft.  

Omställningen av elsystemet kan behöva ske tidigare vilket i så fall också kan 

betyda att mer kraft behöver byggas tidigare. Detta bör bevakas regelbundet i 

kontrollstationer som till exempel kan titta på om kärnkraftsägarna beslutat om 

oberoende härdkylning eller installerat dessa och på så sätt kan driva anlägg-

ningarna vidare, om det byggs anläggningar med hög elanvändning så som 

serverhallar och hur snabbt elektrifieringen av fordonssektorn går. I sådana 

kontrollstationer är det samtidigt viktigt att analysera detta brett och om detta 

exempelvis är något som ska lösas genom en särskild satsning på havsbaserad 

vindkraft, om marknaden kan hantera det utan stöd, om det behövs en ambitions-

höjning inom elcertifikatsystemet eller om det kan behövas stöd till någon annan 

förnybar elproduktionskälla.   

En övergripande slutsats är således att det troligen behövs ett riktat stöd till 

havsbaserad vindkraft för att den ska kunna byggas ut till år 2030 men att det inte 

är samhällsekonomiskt motiverat. Efter år 2030 kan det dock vara motiverat men 

då är det inte säkert att det behövs ett särskilt stöd för att få till en utbyggnad.  

I ett internationellt perspektiv är det svenska elsystemet i hög grad integrerat med 

det nordiska som i sin tur är kopplat till ett europeiskt elsystem. Eftersom Sverige 

har stor potential av förnybar el till låg kostnad kan vi därför vara till hjälp med 

omställningen av hela EU:s elsystem till förnybart. Den stora potentialen till låg 

kostnad gäller inte minst havbaserad vindkraft i Östersjön.  

En mycket större utbyggnad än vad som redan är planerad till år 2030, då 

nettoexporten troligen kommer att vara 40 TWh, kan bli problematisk. Inte minst 

därför att begränsningar i elnätet även finns utanför Norden. En effektiv 

utbyggnad av förnybar el i EU bör också vara koordinerad mellan länderna med 

avseende på stöd, elmarknad och nät. En bra början på detta borde kunna vara ett 

större samarbete mellan Östersjöländer med avseende på nät, lokalisering och 

utbyggnadsvolym. 
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Viktigt att poängtera är dock att en stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft i 

Sverige pressar ner elpriset och ökar därmed stödbehovet. I det perspektivet 

behöver inte en utbyggnad i Sverige vara billigare än i andra länder trots att 

produktionskostnaden är lägre.  

Samarbeten mellan länderna är dock viktigt och ett kostnadseffektivt sätt för 

Sverige att kunna bygga havsbaserad vindkraft vore att använda andra länders 

stödsystem. I det nuvarande förnybartdirektivet finns samarbetsmekanismer för 

denna typ av lösning. Det nya förnybartdirektivet som kommer att gälla efter år 

2020, som ingår i Energiunionen, är inte beslutat ännu men det utkast som finns 

innehåller förslag på krav att kunna använda delar av andra länders stödsystem. 

Eftersom förnybartdirektivet inte är på plats har dock inga nya djupare analyser 

gjorts av detta.  

Det är också viktigt att poängtera att i ett perspektiv med ett gemensamt 

förnybartmål inom EU kan en extra utbyggnad av förnybar el i Sverige innebära 

att andra länder har möjlighet att bygga en mindre mängd förnybar el. Den totala 

mängden/andelen förnybar el kan alltså bli densamma även med en svensk 

expansiv satsning på havsbaserad vindkraft. Detta är dock också beroende på hur 

detaljerna för den nya Energiunionen utformas.   

En mindre utbyggnad 

I rapporten har fokus varit på en större utbyggnad av havsbaserad vindkraft på 

omkring 15 TWh. Ett alternativ skulle kunna vara att göra en mindre utbyggnad 

som visserligen inte förändrar den samhällsekonomiska bedömningen men skulle 

kunna ske till en lägre absolut kostnad och påverka elpriset mindre.  

Ett syfte skulle kunna vara att prova teknik eller att få igång utbyggnaden inför en 

möjlig större utbyggnad efter år 2030. Andra syften skulle kunna vara att behålla 

eller stärka kompetensen i Sverige och att lära sig mer om de specifika lokala 

förhållandena i installationsfasen och hur drift- och underhållsstrategier skulle 

kunna anpassas. Effekterna av lokalt lärande är viktiga för kostnadsutvecklingen, 

men svåra att kvantifiera. Energimyndighetens bedömer dock att det kommer att 

vara möjligt att få igång utbyggnaden vid ett senare skede då marknaden redan är 

internationell med svenska företag som är aktiva i ett flertal led i utbyggnads-

fasen. De långa ledtiderna innan en vindkraftpark kan vara i drift med dagens 

tillståndssystem måste dock beaktas. 

En utmaning med ett mindre stöd är att havsbaserade projekt ofta behöver vara 

stora för att få ner produktionskostnaderna. Projekt i EU är oftast långt över 

1 TWh. Eftersom havsbaserad kostar runt 5–6 miljarder per TWh blir det alltså 

ändå en stor stödkostnad för en mindre utbyggnad och väldigt små satsningar är 

svåra att genomföra. Ett stödsystem ska också utformas, beredas, regleras i lagar, 

anmälas till EU-kommissionen och administreras. Ett stöd kan också behöva vara 

långsiktigt för att få till nödvändig infrastruktur och en utveckling av näringsliv.  

En annan möjlighet är att bygga en mindre demonstrationsanläggning med 

forskningsstöd. Detta begränsar dock storleken avsevärt. Syftet kan då inte vara 

att prova havsbaserad som teknik eftersom det redan är en etablerad teknik som 
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dessutom redan finns utbyggd i Sverige. Demonstrationsprojektet skulle istället 

kunna vara en turbin som är väl anpassad till östersjöförhållanden och/eller testa 

mer kalla och isiga förhållanden som råder i norra Sverige.  

 

 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
148 av 172



149 

 

11 Referenser 

BASREC: Conditions for deployment of wind power in the Baltic sea region 

Analysis part I Enabling studies (2012) 

Bergström, Hans: Wind mapping of Sweden, Elforsk 09:04 

Bergman A och N Hanley (2012). ” The costs and Benefits of Renewable Energy 

in Scotland”, Government Offices of Sweden 

Bloomberg: The Baltic Sea – the next offshore wind market? EMEA – WIND – 

RESEARCH NOTE (2016-12-19) 

Bloomberg, Levelised cost of energy update H1 2016 

Boyle, Godfrey. Renewable Energy, Power for a sustainable future, 2004, ISBN 

0-19-926178-4 

Danish Energy Authority (2008). Tender for Offshore Windfarm Rødsand II 

2008. Internet: www.energistyrelsen.dk/sw63828.asp 

Energiforsk, Scenarios and time series of future wind power, 2015:141 

Energimyndigheten. Energi som miljömål. 2007, ET 2007:21 

Energimyndigheten. Konflikter och synergier mellan mål i energi- och 

miljöpolitiken, 2007. ER 2007:18. 

Energimyndigheten. Samarbetsmekanismer i EU:s förnybartdirektiv – möjligheter 

och begränsningar. ER 2010:18 

Energimyndigheten. Samarbetsmekanismer enligt förnybartdirektivet – en 

fördjupad analys. ER 2011:16 

Energimyndigheten. Praktiskt genomförande av gemensamma projekt för 

havsbaserad vindkraft. ER 2013:26  

Energimyndigheten, Produktionskostnader för vindkraft i Sverige ER 2016:17 

Energimyndigheten. Havsbaserad vindkraft – regeringsuppdrag 2015. ER 

2015:12. 

Energimyndigheten. Fyra framtider, energisystemet efter 2020. ET 2016:04. 

Energimyndigheten. Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet. ER 2016:09 

Energimyndigheten. Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet. ER 2016:19 

Europeiska miljöbyrån (EEA). Report No 4/2016. Renewable energy in Europe 

2016, Recent growth and knock-on effects. 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
149 av 172

http://www.energistyrelsen.dk/sw63828.asp


150 

 

Europeiska miljöbyrån (EEA). Report No 4/2015 Trends and projections in 

Europe 2015 

IEA. World Energy Outlook 2016 

IEA Wind Task 26, Forecasting Wind Energy Costs and Cost Drivers: Views of 

the World´s Leading Experts, 2016 

IRENA, Wind power, Technology Brief, March 2016. 

IUC. Samhällsekonomisk kalkyl - Havsbaserad vindkraft. IUC Sverige AB, 2012 

GWEC, Global Wind Report 2015, 2016 

Fialte Ireland, 2008, Wind Farms. Visitor Attitudes on the Environment, No.3 

Ivanell, S, Rutgersson, A m.fl: Vind och vågklimat för Nordsjön och Östersjön, 

Uppsala Universitet (2016) 

Jacobsson, S, m.fl.: Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - 

För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling, Chalmers 

Tekniska högskola, rapport nr 2015:5 (2015) 

Joint Research Center, 2014 JRC wind status report, 2015 

Klingberg, Fredrik, SGU; gällande bottenförhållanden, via mail- och telefon 

Lunds Tekniska högskola: Salthalt i Östersjön, hämtat från: 

https://www.lth.se/fileadmin/havsportalen/Projektbilder/Nya_Havsportalen/s2

5osjon_salthalt.pdf 2016-10-10 

Malmberg, Henrik: Offshore windpower in the baltic sea (2014) 

Michanek och Söderholm. Rapporten Medvind i uppförsbacke (2006). 

Naturvårdsverket. Vindkraftens miljöpåverkan. Resultat från forskning 2005-2007 

inom kunskapsprogrammet Vindval. 2008 

Naturvårdsverket. Vindkraftens effekter på maritimt liv, en syntesrapport. Vindval 

Rapport 6488. Lena Bergström m.fl. (2012). 

Naturvårdsverket. Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. Vindval 

Rapport 6467. Jens Rydell m.fl. (2011). 

Nerhagen, L. och L. Hultkrantz (2013), ”Samhällsekonomiska analys av åtgärder i 

krisberedskapet-teori, metodik och tillämpning ”, VTI rapport 789. 

NEPP North European Power Perspectives, 20 resultat och slutsatser om 

elanvändningen i Sverige, 2015 

Nilsson, JE: Samhällsekonomiska effekter vid etablering av Blekinge Offshore 

Vindkraftspark (år saknas) 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
150 av 172

https://www.lth.se/fileadmin/havsportalen/Projektbilder/Nya_Havsportalen/s25osjon_salthalt.pdf%202016-10-10
https://www.lth.se/fileadmin/havsportalen/Projektbilder/Nya_Havsportalen/s25osjon_salthalt.pdf%202016-10-10


151 

 

Olauson, J., Bergström, H., Bergkvist, M.: ‘Scenarios and time series of future 

wind power production in Sweden’, Energiforsk report 2015:141, ISBN 978-

91-7673-141-3 (2015) 

Olauson, J., Bergström, H., Bergkvist, M.: ‘Restoring the missing high-frequency 

fluctuations in a wind power model based on reanalysis data’, Renew. Energy, 

vol. 96, Part A, pp. 784–791 (2016) 

Olauson, J., Bergkvist, M.: ‘Modelling the Swedish wind power production using 

MERRA reanalysis data’, Renew. Energy, vol. 76, pp. 717–725 (2015). 

Olauson, J., Bladh, J., Lönnberg, J., Bergkvist, M.: ‘A New Approach to Obtain 

Synthetic Wind Power Forecasts for Integration Studies’, Energies, vol. 9, no. 

10, p. 800 (2016). 

SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.  

SOU 2016: 47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1. 

SOU 2017:2 Kraftsamling för framtidens energi – betänkande av 

Energikommissionen, 2017  

Svensk Vindkraftförening: Nya metoder mot is till havs. Hämtat från 

http://www.svensk-vindkraft.org/nya-metoder-mot-is-till-havs/ 2016-04-27 

SWECO. Havsbaserad vindkraft – potential och kostnader. En rapport till 

Energimyndigheten (2017). 

Vindenergi till havs: Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till 

havs – ett industriperspektiv, 2016 

Vindlov.se: Prövningsprocessen. Hämtat från http://www.vindlov.se/sv/steg-for-

steg/svenskt-vatten/provningsprocessen/ 2016-04-31 

Söderholm, P: ”Styrmedel för havsbaserad vindkraft”, Teknisk rapport, Statens 

Energimyndighet. (2009) 

Snyder, B. and M.J. Kaiser (2009).  Ecological and economic cost-benefit analysis 

of offshore wind energy.  Renewable Energy 34(6):1567-1578. 

Trafikverket (2012). Viktiga metodförändringar och revideringar av kalkylvärden 

i ASEK 5. 

THEMA Report (2013) ”Offshore wind farms as joint projects”. On behalf of the 

Nordic Working Group for Renewable Energy under Nordic Council of 

Ministers”. 

Wind Europe, 2016, https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/ 

Wranker, Bo: Samverkande eller varandra uteslutande svenska riksintressen? 

Peace Support Consulting (2016) 

 

Handling L, KSAU 2017-05-16 
151 av 172

http://www.svensk-vindkraft.org/nya-metoder-mot-is-till-havs/
http://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/svenskt-vatten/provningsprocessen/
http://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/svenskt-vatten/provningsprocessen/
https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/


152 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Vind och vågklimat för Nordsjön och Östersjön 
Erik Nilsson, Anna Rutgersson, Stefan Ivanell 

Uppsala Universitet 

Datum: 2016-06-22 

Sammanfattning 
Våg och vindklimat i Östersjön och Nordsjön är variabelt både i rum och tid. 

Nordsjön har generellt högre vindhastigheter och våghöjder än Östersjön på grund 

av lågtryckens typiska rörelsemönster från väster mot öster och på grund av de 

större landmassor som omger Östersjön. Återanalyserade data för vind och vågor 

ger ca 1-1,5 m/s lägre vindar över Östersjön i genomsnitt och väsentligt lägra 

andel höga vindhastigheter. Våghöjder är högre i Nordsjön än Östersjön (0,5 till 

1 m högre), detta kan förklaras med skillnader i vindhastighet och ett starkare 

bidrag till vågfältet från icke-lokal vind i form av dyningsvågor över Nordsjön. 

Den stora landmassan runt Östersjön gör att förhållandena är mycket mer 

påverkade av temperaturkontraster mellan land och hav (i jämförelse med 

Nordsjön) och kombinerade effekter av stabilitet och vågfält på mesoskaliga 

fenomen (sjöbris, LLJ, advekterade strukturer) behöver undersökas ytterligare. 

Detta är väsentligt för vindresurs på högre höjd (200-400m), turbulensnivåer, 

persistens hos turbulensen (som påverkar vindfarmer och interaktion mellan 

farmer) och även för extremförhållanden som i sin tur påverkar konstruktion och 

underhåll. 

Introduktion 
Våg och vindklimat för Östersjön jämförs här med förhållandena över Nordsjön, 

jämförelsen är främst baserat på data (Reistad et al. 2009) framtaget av norska 

meteorologiska institutet met.no som gjort atmosfäriska modellsimuleringar med 

HIRLAM (Undén et al. 2002) kopplade till en vågmodell WAM cycle 4 (WAMDI 

1988, Komen et. al. 1994, Gunther et al. 1992) med 10-11 km horisontell 

upplösning för sin innersta domän (Reistad et al. 2009). Denna kombination av 

atmosfärisk nedskalning och återanalys för vågfältet (wave hindcast) baserad på 

ERA40 återanalysdata (Uppala et al. 2005) täcker tidsperioden september 1957 

till augusti 2002. För denna rapport användes hela år mellan 1958 och 2001 för att 

skapa statistik och mått på fördelningar av våg och vindklimat. Data har tidigare 

validerats mot in-situ mätningar och satellit observationer för vindhastighet (U10) 

och signifikant våghöjd (Hs) i Reistad et al. (2009). Dessa modellerade parametrar 

jämförs i denna rapport för ett område i Nordsjön och Östersjön. 
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Kartor över årsmedel och säsongmedel 
I Figur  så visas kartor för årsmedelvärden för vindhastighet på 10 m höjd samt 

medel över de 4 säsongerna. Årsmedel och säsongsmedelvärden för vind 

återspeglar framförallt den ökade cyklonaktiviteten på höst och vinter men det 

finns även mycket kusteffekter med både minskad (framförallt) och ökad 

vindhastighet i olika områden beroende på säsong. Vindhastighet på 10 m som 

visas här är en avgörande parameter för alla vind-våg kopplade modellsystem. 

I Figur  så visas årsmedelvärden för signifikant våghöjd samt medel över the fyra 

säsongerna. Årsmedel och säsongsmedelvärden för signifikant våghöjd återspeglar 

framförallt vindhastigheten på 10 m men det finns även mycket kusteffekter med 

lä-effekter från öar med mera med både minskad och ökad våghöjd i olika 

områden beroende på säsong. Även icke-lokal vind har signifikant påverkan för 

vågklimatet på olika platser i form av dyningsvågor.  

 

Figur 0.1 I figuren längst till vänster visas kartor över årsmedelvärden för vindhastighet på 

10 m. Säsongmedel visas i de övriga fyra panelerna. 

 

 

Figur 0.2 I figuren längst till vänster visas kartor över årsmedelvärden för signifikant 

våghöjd. Säsongmedel visas i de övriga fyra panelerna. 
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Fördelningar av månadsmedelvärden 
För en bedömning av våg och vindklimat utfördes först en analys på månads-

medelvärden för Östersjön respektive ett område i Nordsjön. I Figur  har 

markeringar införts för de två studerade områdena. Den röda linjen markerar 

avdelningen för Östersjöområdet i denna studie. Alla gridpunkter inklusive 

beräkningsceller närmast kuster är inkluderade för Östersjöområdet. Den blå 

rektangeln markerar området för Nordsjön som analyserats. För Nordsjön 

inkluderas aldrig beräkningscellerna allra närmast kuster för att ge ett mer 

representativt vind- och vågklimat utan de mest påtagliga kusteffekterna. 

 

Figur 0.3 En blå rektangel markerar det utvalda området i Nordsjön och ett rött streck visar 

avgränsningen för Östersjön som använts i denna rapport. Årsmedelvärden för 

vindhastighet på 10 m visas även med samma färgskala som i Figur . 

I Figur  visas för alla månader boxplottar över månadsmedel av vindhastigheten 

på 10 m höjd. Dessa månadsmedel representerar endast delvis den verkliga 

variabiliteten i vind och vågklimat som är betydligt större om exempelvis värden 

var 3:e timme analyseras (se efterföljande sektion). Vi kan även förvänta oss att 

en större variabilitet kan fångas i kopplade modellsystem med högre horisontell 

upplösning än 10 km. Den direkta jämförelsen mellan Nordsjön och Östersjön 

visar att båda områdena har en tydlig variation under året med högre vind-

hastigheter under vintermånader och lägre under sommaren. För Nordsjön ligger 

medianvärdet runt 10 m/s på vintern och för sommaren runt 7 m/s. För Östersjön 

är medianen typiskt sett förskjuten med ungefär 1,5 till 1 m/s mot lägre 

vindhastigheter. 
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Figur 0.4 Boxplottarna visar medianvärdet av månadsmedelvärden för U10 för olika 

månader som ett rött horisontellt streck. Boxen indikerar 25 och 75 procent percentilen för 

månadsmedelvärdena. Outliers är ritade med röda + om de är större än Q3 +1,5 (Q3-Q1) 

eller mindre än Q1-1,5 (Q3-Q1) som definierar errorbars. Här betecknar Q1 och Q3 

respektive 25 och 75 procent percentilen. 

I Figur  visas för alla månader boxplottar över månadsmedel av signifikant 

våghöjd. Även här observeras en tydlig årscykel med högre våghöjder under 

vintern och lägre under sommaren relaterat till de rådande vindförhållandena. För 

Nordsjön är medianvärdet runt 2,5 m för vintermånader och 1,5 m på sommar-

månader. För Östersjön är medianen av månadsmedelvärdena lägre med strax 

under 1,5 m på vintern och cirka 0,5 m på sommaren. 

 

Figur 0.5 Boxplottarna visar medianvärdet för månadsmedel av signifikant våghöjd för olika 

månader som rött horisontellt streck. Boxen indikerar 25 och 75 % percentilen för månads-

medelvärdena. Outliers är ritade med röda + om de är större än Q3 +1,5 (Q3-Q1) eller 

mindre än Q1 -1,5 (Q3-Q1) som definierar errorbars. Här betecknar Q1 och Q3 respektive 

25 och 75 % percentilen. 
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Fördelningar av 3h-medelvärden 

Vindhastighet 

Intervall motsvarande percentiler baserade på 3 h värden av vindhastighet på 10 m 

visas i Figur  med färgkodning från blått till gult. Inlagt är också ett rött kryss för 

max värdet av 3 h vindhastigheten för respektive månad. Det röda strecket 

betecknar således de mest extrema vindhastigheterna (övre 0,1 %) motsvarande 

förhållanden som förekommer som i genomsnitt mindre än 9 timmar per år 

någonstans i Östersjön eller Nordsjöområdet. Dessa extremer förekommer så liten 

del av tiden att de för energiutvinning kan bortses ifrån. Men kan vara viktigt att 

ta hänsyn till för påfrestningar och slitageaspekter för all typ av utrustning. Även 

de gulmarkerade intervallen som täcker in de cirka 2,5 % övre vindhastigheterna 

är i dessa hänseenden viktiga, men motsvarar förhållanden som förekommer bara 

drygt 18 timmar per månad i genomsnitt. De två mest grönmarkerade intervallen 

täcker tillsammans in 50 % av värdena och om även de ljusblå och orangefärgade 

intervallen innefattas tillsammans med den gröna så motsvarar dessa 95 % av 

data. Medianvärden för vindhastighet och dessa intervall finns sammanfattade 

nedan och listade i Tabell 1-Tabell 3. 

 

Figur 0.6 Stapeldiagram över intervall baserade på percentilerna för 3h medelvärden av 

vindhastighet för alla månader. Den röda kryssmarkeringen markerar maxvärdet och röda 

streckmarkeringen visar därmed intervallet för de 0,1% högsta vindhastigheterna. 

Tabell 1 sammanfattar medianvärdena för de två områdena med cirka 10,4 m/s i 

Nordsjön vintertid och 8,7 m/s i Östersjön. Under sommartid är motsvarande 

värden cirka 6,7 och 5,3 m/s. 

I Tabell 2 och Tabell 3 sammanfattas intervallen som täcker in 50 % och 95 % av 

3 h vindhastigheterna för de respektive områdena. För Nordsjön på vintern ryms 

50 (95) % av värdena inom ungefär 7,5 till 13,5 (2,4 till 19) m/s och motsvarande 

intervall för Östersjön är cirka 6,1 till 11,5 (2,0 till 16,5) m/s. 

Under sommartid är vindhastigheterna lägre och 50 (95) % av värdena ryms för 

Nordsjön inom cirka 4,5 till 9 (1,5 till 14) m/s. För Östersjön är motsvarande 

intervall för sommaren cirka 3,5 till 7,5 (0,9 till 12) m/s.  
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Tabell 1 Medianvärde av 3h vindhastighet för Nordsjön (NS) och Östersjön (ÖS) för olika 

månader. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

NS 
[m/s] 

10,4 9,7 9,2 7,6 6,7 6,6 6,5 6,7 8,1 9,2 10,0 10,4 

ÖS 
[m/s] 

8,7 8,1 7,4 6,1 5,3 5,3 5,4 5,8 7,0 7,9 8,6 8,7 

 

Tabell 2 Intervall för 25 till 75 % percentilerna av 3 h vindhastighet för Nordsjön och ÖS för 

olika månader, det vill säga intervall som omfattar 50 % av värdena för respektive område. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
NS 
[m/s] 

[7,3 
13,7] 

[6,6 
13,0] 

[6,4 
12,3] 

[5,2 
10,3] 

[4,6 
9,2] 

[4,5 
9,0] 

[4,5 
8,8] 

[4,6 
9,1] 

[5,5 
10,8] 

[6,4 
12,1] 

[7,0 
13,1] 

[7,2 
13,5] 

ÖS 
[m/s] 

[6,1 
11,5] 

[5,6 
10,8] 

[5,1 
10,0] 

[4,1 
8,6] 

[3,5 
7,4] 

[3,5 
7,3] 

[3,6 
7,5] 

[3,9 
8,0] 

[4,7 
9,5] 

[5,5 
10,5] 

[6,1 
11,2] 

[6,1 
11,5] 

 

Tabell 3 Intervall för 2,5 till 97,5 % percentilerna av 3 h vindhastighet för Nordsjön (NS) och 

Östersjön (ÖS) för olika månader, det vill säga intervall som omfattar 95 % av värdena för 

respektive område. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
NS 
[m/s] 

[2,5 
19,5] 

[2,2 
18,8] 

[2,3 
18,0] 

[1,7 
16,0] 

[1,5 
14,2] 

[1,4 
13,5] 

[1,4 
13,6] 

[1,5 
14,1] 

[1,8 
16,3] 

[2,2 
17,8] 

[2,4 
18,5] 

[2,4 
18,9] 

ÖS 
[m/s] 

[2,2 
16,9] 

[1,9 
16,2] 

[1,7 
15,2] 

[1,2 
13,7] 

[0,9 
12,1] 

[0,9 
11,9] 

[1,0 
12,0] 

[1,1 
12,7] 

[1,5 
14,5] 

[1,9 
15,5] 

[2,2 
16,3] 

[2,2 
16,6] 

Signifikant våghöjd 

För 3 h medelvärdena av signifikant våghöjd finns även en stor variabilitet som 

beskrivs av intervall baserade på percentiler i Figur  motsvarande så som gjordes i 

Figur . De mest extrema våghöjderna (översta 0,1 %) för Nordsjön kan vintertid 

sträcka sig upp över 15 m och för Östersjön upp till 12 m men dessa förekomster 

är mycket ovanliga. Även våghöjder över 4 m är ovanliga och tillhör de översta 

2,5 procenten av värdena i Östersjön. I Nordsjön indikeras att våghöjder över 

cirka 6 m vintertid kan betraktas tillhöra de översta 2,5 procenten och således är 

sådana våghöjder också ovanliga. 

De två mest grönmarkerade intervallen täcker tillsammans in 50 % av värdena och 

om även de ljusblå och orangefärgade intervallen innefattas tillsammans med de 

gröna så motsvarar dessa 95 % av data. Medianvärden för signifikant våghöjd och 

dessa intervall finns sammanfattade nedan och listade i Tabell 4-Tabell 6. 
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Figur 0.7 Stapeldiagram över intervall baserade på percentilerna för 3h medelvärden av 

signifikant våghöjd för alla månader. Den röda kryssmarkeringen markerar maxvärdet och 

röda streckmarkeringen visar därmed intervallet för de 0,1% högsta våghöjderna. 

Tabell 4 sammanfattar medianvärdena för signifikant våghöjd för de två områdena 

med cirka 2,4 m i Nordsjön vintertid och 1,1 m i Östersjön. Under sommaren är 

motsvarande värden cirka 1,1 m och 0,5 m. 

I Tabell 5 och Tabell 6 sammanfattas intervallen som täcker in 50 % och 95 % av 

3 timmars våghöjder för de respektive områdena. För Nordsjön på vintern ryms 

50 (95) % av värdena inom ungefär 1,5 till 3,4 (0,7 till 6) m och motsvarande 

intervall för Östersjön är cirka 0,6 till 1,8 (0,1 till 3,7) m. 

Under sommartid är våghöjderna lägre och 50 (95) % av värdena ryms för 

Nordsjön inom cirka 0,7 till 1,7 (0,3 till 3,2) m. För Östersjön är motsvarande 

intervall för sommaren cirka 0,2 till 0,8 (0,01 till 2,0) m.  

Tabell 4 Medianvärden av 3 h signifikant våghöjd för Nordsjön (NS) och Östersjön (ÖS) för 

olika månader. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
NS 
[m] 

2,4 2,1 2,0 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1 1,5 1,9 2,3 2,4 

ÖS 
[m] 

1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 

 

Tabell 5 Intervall för 25 till 75 % percentilerna av 3h signifikant våghöjd för Nordsjön (NS) 

och Östersjön (ÖS) för olika månader, det vill säga intervall som omfattar 50 % av värdena 

för respektive område. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

NS 
[m] 

[1,6 
3,4] 

[1,4 
3,1] 

[1,3 
2,9] 

[1,0 
2,2] 

[0,8 
1,8] 

[0,7 
1,7] 

[0,7 
1,6] 

[0,7 
1,6] 

[1,0 
2,2] 

[1,3 
2,8] 

[1,5 
3,2] 

[1,6 
3,4] 

ÖS 
[m] 

[0,6 
1,8] 

[0,5 
1,6] 

[0,5 
1,4] 

[0,3 
1,1] 

[0,2 
0,8] 

[0,2 
0,8] 

[0,2 
0,8] 

[0,3 
0,9] 

[0,4 
1,3] 

[0,5 
1,5] 

[0,6 
1,7] 

[0,6 
1,8] 
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Tabell 6 Intervall för 2,5 till 97,5 % percentilerna av 3h signifikant våghöjd för Nordsjön 

(NS) och Östersjön (ÖS) för olika månader, det vill säga intervall som omfattar 95 % av 

värdena för respektive område. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
NS 
[m] 

[0,7 
6,1] 

[0,6 
5,8] 

[0,4 
5,5] 

[0,4 
4,5] 

[0,4 
3,5] 

[0,3 
3,2] 

[0,3 
3,2] 

[0,3 
3,3] 

[0,4 
4,4] 

[0,5 
5,3] 

[0,7 
5,7] 

[0,7 
5,9] 

ÖS 
[m] 

[0,10 
3,8] 

[0,07 
3,5] 

[0,04 
3,1] 

[0,02 
2,6] 

[0,01 
2,0] 

[0,01 
2,0] 

[0,01 
2,0] 

[0,01 
2,2] 

[0,03 
2,8] 

[0,06 
3,2] 

[0,11 
3,6] 

[0,12 
3,7] 

Andra skillnader 
Eftersom Östersjön är påverkat av en väsentligt större landmassa har temperatur-

skillnaderna mellan land-yta och vattenyta större betydelse för Östersjön i 

jämförelse med Nordsjön. Denna temperaturskillnad leder till mesoskaliga cirku-

lationer med stor påverkan på hur vinden förändras med höjden samt turbulens-

nivåer. Under vår och försommar domineras Östersjön av stabil skiktning som i 

sin tur leder till dominerande förekomst av s.k. Low-Level-Let (LLJ), vind-

maxima på 200-400 m höjd, dessa påverkar vindgradient och turbulens i mycket 

stor utsträckning (Svensson et al., 2016). Konvektiva strukturer skapade över land 

transporteras också (under vår och sommar) ut över hav och kan leva kvar även 

utanför kustzonen, dessa stråk har betydelse för hur vinden varierar i tid och rum 

(Svensson et al., 2016b). Vågfältet skiljer sig mellan östersjön och Nordsjön, detta 

har också påverkan på vindens variation med höjden och turbulens i högra skikt. 

Sannolikheten för förekomsten av dyning skiljer sig mellan Östersjön och 

Nordsjön (Wu et al., 2016) och dyningen (våglängd och höjd) påverkar i sin tur 

vindens variation med höjden (vindgradienten). Närvaron av dyning ger mindre 

vindgradienter och kan leda till en felaktig uppskattning av vinden på 200 m (om 

den beräknas från vinden på 10 m höjd). 

Osäkerheter  
Analysen i denna rapport bygger på en databas genererat av modellerna HIRALM 

och WAM. Denna databas är validerad mot mätningar i Nordsjön, men inte alls 

validerad över Östersjön. Vi bedömer att resultaten är rimliga, men för Östersjön 

är osäkerheterna väsentligt större eftersom den horisontella upplösningen av 

modellerna blir en mer kritisk parameter för en mindre bassäng (som Östersjön). 

Databasen har 11 km horisontell upplösning vilket kan förväntas vara en större 

begränsning för vågfältet i Östersjön än Nordsjön. Även atmosfäriska fenomen 

genererade i kustzonen kan vara underskattade på grund av den begränsade 

upplösningen. Det är heller inget två-vägs kopplat modellsystem, vilket skulle 

kunna leda till underskattningar av maxvindar/vågor. Detta gäller för båda 

bassängerna, men troligen inte i samma utsträckning. 

Slutsatser 
Våg och vindklimat i Östersjön och Nordsjön är variabelt både i rum och tid. 

Nordsjön har generellt högre vindhastigheter och våghöjder än Östersjön på grund 

av lågtryckens typiska rörelsemönster från väster mot öster. Data setet visar också 

tydligt den starkare intensitet i vind som förekommer på vinter i jämförelse med 
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sommar. Detta återspeglas också i högre våghöjder på vintern i jämförelse med 

sommaren. Högre våghöjder i Nordsjön kan även förklaras av ett starkare bidrag 

till vågfältet från icke-lokal vind i form av dyningsvågor. 

Ett medianvärde av 3 timmars vindhastighet för Nordsjön är cirka 10,4 m/s under 

vintern och 6,7 m/s på sommaren. För Östersjön är motsvarande medianvärden 

cirka 8,7 m/s på vintern och 5,3 m/s på sommaren. Ett 95 % intervall för vind-

hastighet är cirka 2,4 till 19 m/s under vintern och 1,5 till 14 m/s på sommaren för 

Nordsjön. Detta kan jämföras med de lägre vindhastighetsintervallen för Östersjön 

där under vintern 95 % av värdena ryms inom 2,0 till 16,5 m/s och på sommaren 

inom 0,9 till 12 m/s. 

Våghöjdernas variabilitet följer till stor del dessa vindhastighetsfördelningar. 

Medianvärdena för signifikant våghöjd i Nordsjön är cirka 2,4 m på vintern och 

1,1 m på sommaren, medans i Östersjön är motsvarande lägre värden 1,1 m på 

vintern och 0,5 m på sommaren. Ett våghöjdsintervall som täcker in 95 % av 

värdena för Nordsjön är under vintern cirka 0,7 till 6 m och för Östersjön är 

intervallet 0,1 till 3,7 m. På sommaren är 95 % intervallet cirka 0,3 till 3,2 m för 

Nordsjön och cirka 0,01 till 2 m för Östersjön. 

Den stora landmassan runt Östersjön gör att förhållandena är mycket mer 

påverkade av temperaturkontraster mellan land och hav (i jämförelse med 

Nordsjön) och kombinerade effekter av stabilitet och vågfält på mesoskaliga 

fenomen behöver undersökas ytterligare. Detta är väsentligt för vindresurs på 

högre höjd (200-400 m), turbulensnivåer, persistens hos turbulensen (som 

påverkar vindfarmer och interaktion mellan farmer) och även för 

extremförhållanden som i sin tur påverkar konstruktion och underhåll. 

Framtida forskningsfrågor 
Denna studie har genomförts under begränsad tid och baserats på enstaka källor. 

Studien har identifierat de trender och skillnader som råder mellan Östersjön och 

Nordsjön. Studien baseras dock till stor del på medelvärdesbildade värden och 

någon fördjupad analys av tidsserier med mera har ej genomförts. Därför återstår 

många viktiga forskningsstudier för att mer i detalj kunna kartlägga bland annat 

följande frågor: 

• Hur påverkar vågfälten och atmosfärens stabilitet turbulens och vindprofiler 

och vilken effekt har detta på vindturbiner/parker placerade i havsbassänger av 

olika storlek (till exempel Östersjön i jämförelse med Nordsjön).  

• Vilken påverkan har LLJ, sjöbris och konvektiva strukturer på 

vindturbiner/parker och hur skiljer det sig åt beroende på hur mycket 

landpåverkan man kan förvänta sig. 

Baserat på mer kännedom inom de ovan angivna områdena kan studier genom-

föras för att mer i detalj kunna kartlägga hur förutsättningar för offshore-

placeringar av vindparker skiljer sig åt. Med mer kännedom inom dessa områden 

kan slutsatser resultera i rekommendationer om hur turbinetablering kan ske på ett 

mer anpassat och eventuellt mer kostnadseffektivt sätt i innanhav.  
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Bilaga 2 Analys av kostnadsutvecklingen på sikt  
För att bedöma kostnadsutvecklingen fram till 2035 har Energimyndigheten låtit 

utföra kostnadsberäkningar för tre olika scenarier för teknisk utveckling av 

turbinmodeller, ett huvudscenario, ett offensivt scenario och ett konservativt 

scenario. Fokus har legat på turbinens dimensioner och prestanda, i första hand 

rotordiameter, generatorstorlek, navhöjd och effektkurva. De tre olika scenarierna 

belyser utfallsrummet för kostnadsutvecklingen. 

Utgångspunkt i scenarioanalysen har varit utvecklingen av rotorstorlek. Förhåll-

andet mellan svept area och generatorstorlek, det vill säga turbinens specifika 

effekt (W/m2), har antagits vara densamma som för dagens state-of-the-art 

turbiner (ca 380 W/m2). Även navhöjden antas i första hand bero av utvecklingen 

av rotorstorlek. I samtliga scenarier har de fiktiva turbinmodellerna en lägsta svept 

höjd, det så kallade "tip-low" värdet, som ligger på 25 meter. Detta speglar ett 

genomsnitt av de havsbaserade parker som installerats fram till idag. Navhöjden 

bestäms således av längden av en vinge plus dessa 25 meter. 

Tabell 7 Scenarier för teknisk utveckling av turbinmodeller 

 2020 2025 2030 2035 
Konservativt R:155-7.1 MW R:160-7.6 MW R160-7.6 MW R160-7.6 MW 
Huvudscenario R163-7.9 MW R180-9.6 MW R190-10.7 MW R195-11.3 MW 
Offensivt R166-8.2 MW R189-10.6 MW R212-13.4 MW R235-16.4 MW 

Källa: Sweco 

Huvudscenario 
I huvudscenariot förväntas utvecklingstakten av turbindimensioner att avta. Detta 

ses som en naturlig följd av att vindkraftbranschen har nått en större mognads-

grad. Det finns också en tydlig trend i marknaden i dag att leverantörerna skiftat 

fokus från att ta fram nya, större turbiner till att effektivisera befintliga turbin-

plattformar.  

Det är inte alltid de senaste turbinmodellerna som används i de projekt som 

investeringsbeslut tas för idag, vilket beror på att de som investerar i havsbaserad 

vindkraft idag värdesätter beprövad teknik och inarbetade metoder för installation 

och underhåll, framför att använda den senaste turbinmodellen. Detta leder till at 

ny teknik fasas in successivt, och till tidsförskjutningar avseende vilka turbin-

modeller som är volymdrivande.  

En expertundersökning som genomförts inom ramarna för IEA Wind Task 26 

(Wiser, R 2016) visar att marknadens aktörer är förhållandevis överens om en 

avtagande takt på ökningen av turbindimensionerna. Huvudscenariot överens-

stämmer väl med resultaten från denna undersökning avseende dimensioner på 

volymdrivande turbiner 2030. 

Offensivt scenario 
I det offensiva scenariot antas att leverantörer av vindkraftverk kommer att fortsätta 

utveckla nya modeller i en takt som motsvarar den som vi historiskt sett i branschen. 
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Erfarenheter från landbaserad vindkraft visar att marknaden i princip alltid 

underskattat verklig utvecklingstakt avseende turbindimensioner. I detta scenario 

antas marknaden aktörer finna lösningar till de tekniska utmaningar som större 

dimensioner innebär. Den snabbt ökande efterfrågan på stora turbiner kommer att 

driva på innovationer gällande material och komponenter till turbinerna.  

Utgångspunkten i detta scenario är att ny teknik kommer att vara lönsam (låg LCOE) 

och att det därmed är den senaste tekniken (state-of-the-art) som kommer att 

realiseras i projekt.  

Vid framtagande av detta scenario har utvecklingen av modeller hos Vestas och 

Siemens studerats, då dessa aktörer tillsammans står för en absolut majoritet av de 

installationer som gjorts. Eftersom Siemens är marknadens enskilt största aktör 

har Sweco valt att lägga sitt offensiva scenario i linje med resultaten från Siemens 

historiska turbinutveckling. 

Konservativt scenario 

I det konservativa turbinscenariot väntas ingen fortsatt utveckling mot större 

turbiner att ske från dagens nivåer. Tillverkarna kommer att flytta fokus till att 

utveckla och optimera befintliga turbinplattformar. De modeller som idag är state-

of-the-art kommer dock att fasas in. Utvecklingen kommer i första hand att ske 

avseende turbinernas prestanda, metoder för installation samt för service- och 

projektorganisationer.  

I det konservativa scenariot förväntas framtida teknisk-ekonomiska analyser visa 

att större turbindimensioner varken är tekniskt realistiska eller mer lönsamma. 

Den snabba utveckling av turbiner fram till 2020 har lett till att tekniken inte haft 

tid att testas och mogna, vilket har lett till barnsjukdomar samt höga installations- 

och OPEX-kostnader. Framför allt ökar fundamentkostnaderna kraftigt med de 

större turbindimensionerna och tillsammans med det faktum att parkerna kommer 

att flytta längre från land och till djupare vatten då de bästa områdena redan 

byggts ut.  

Förbättringar av turbinernas prestanda 

Förbättringen av turbinernas prestanda förväntas innebära en genomsnittlig 

ökning av turbinernas energiutbyte med 1 % per fem år eller 4 % för hela den 

studerade perioden. Utvecklingen förväntas inte ske linjärt utan mattas av med 

tiden. Detta beror dels på att en mer mogen teknik utvecklas långsammare och 

dels på att turbinerna närmar sig teoretiskt maximum enligt Betz ekvationer 

(Cp≈0,59). Prestandaförbättringar antas främst bero på framsteg i drift av turbiner, 

tack vare bättre reglersystem och förbättrade konstruktioner som tillåter högre 

hastigheter (tip-speed). 

Skillnader i kostnadsdrivande faktorer mellan Nordsjön och Östersjön 
För att kunna göra bedömningar av produktionskostnaderna i Östersjön har 

skillnaderna i kostnadsdrivarande faktorer mellan Nordsjön och Östersjön 

analyserats. Resultatet redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell 8 Skillnader i kostnadsdrivande faktorer mellan Nordsjö och Östersjö 

Parameter Skillnad Östersjön jämfört med 
Nordsjön 

Möjlig effekt jämfört med Nordsjön 

Medelvind ca 1-1,5 m/s lägre i Östersjön än i 
Nordsjön  

Lägre produktion, mindre intäkter 

Extremvind  Lägre extremvind och lägre andel 
extremvind i Östersjön jmf 
Nordsjön 

Högre tillgänglighet under drift, kortare avbrottstider 

  Lägre extremvind och lägre andel 
extremvind i Östersjön jmf 
Nordsjön 

Högre tillgänglighet under byggnadsfas: Kortare 
byggtid, lägre risk, mindre väntetid, dock bedöms 
den totala investeringskostnaden inte påverkas 
nämnvärt 
 
För att optimera turbinval är det möjlig att bygga 
turbiner med större rotordiameter vid samma 
fundamentstorlek som i Nordsjön. Oklart om 
skillnaden i extremvind motiverar en lägre 
turbinklass och därmed potentiellt billigare turbin. 
Troligtvis ingen större skillnad i 
investeringskostnad/MW. 

    

Vind-
skjuvning 

Påverkas mer av landmassor i 
Östersjön 

Ökad belastning. Endast över 200m höjd (LLJ) men 
även sjöbris m.fl. faktorer på lägre höjd. Påverkar val 
av turbin, men bedöms inte påverka kostnaderna. 

Vattendjup Längre kuststräcka med grunda 
vatten i Östersjön jmf med 
Nordsjön 

Ger förutsättningar för billigare fundament, men val 
av fundament beror även på bottenförhållanden. 

  " Möjligt att använda anpassade båtar som kan ge 
billigare byggnation 

Våghöjd Ca 1 m lägre i medel i Östersjön 
jämfört med Nordsjön 

Kortare fundament men högre torn, som kan bli 
något billigare, eventuellt mindre korrosionsrisk på 
grund av minskat vågstänk 

   Lättare att bygga, ökad tillgänglighet både vid 
byggnation och drift och underhåll, lägre drift och 
underhållskostnader 

   

Strömmar Mycket lägre strömmar i Östersjön Minskad belastning på fundament, Billigare 
fundament, mindre belastning 

Tidvatten Mycket mindre tidvatten i 
Östersjön 

Enklare med ”boatlanding”, bedöms dock ha 
begränsad påverkan på tillgänglighet, driftskostnad 
och tillgänglighet idag. 

Bottenför-
hållanden 

Sällan lämpad för monopiles i 
Östersjön 

Är platsberoende, på många lokaliseringar finns 
förutsättningar för billigare fundament i Östersjön.  

Avstånd till 
land 

Längre kust med fler kustnära 
platser i Östersjön än i Nordsjön 

Enklare logistik vid byggnation och drift, kortare 
transfertider, minskat behov av helikopter, lägre drift 
och underhållskostnader samt billigare 
elanslutningar 

Is Betydligt större risk för is i 
Östersjön jmf med Nordsjön. 

Fundament måste utformas så att de bryter isen, två 
plattformar eller uppvärmning kan krävas för säker 
boatlandning. Behov av kabelskydd. Resulterar i 
dyrare kabelskydd. 

Analys av den tekniska kostnadsreduktionspotentialen i Östersjön 
Kostnadsanalysen omfattar den tekniska kostnadsreduktionspotentialen. Den har 

genomförts genom en kartläggning av ca 17 000 punkter i Östersjön. För dessa 

punkter har indata om huvudparametrarna vindhastighet, genomsnittligt vatten-

djup, sediment och avstånd från land samlats in. Därefter har specifika kostnads-

funktioner utvecklats för alla ingående kostnadskomponenter. Exempelvis är 

installationskostnaden för turbin och fundament kopplat till avstånd till hamn, 
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tidsåtgång för installation samt fartygs- och besättningskostnader. Alla parker har 

en installerad effekt på maximalt 300 MW i alla scenarier. I Figur  nedan 

redovisas en karta som visar de beräknade produktionskostnaderna (LCOE) för 

havsbaserad vindkraft i samtliga lämpliga områden i Östersjön och västerhavet år 

2025. Som framgår av kartan finns det gott om områden nära kusterna med 

förhållandevis låga kostnader (gröna nyanser). Möjlig elproduktion från samtliga 

områden är 3 000 TWh enligt dessa beräkningar. 

 

Figur 0.8 Karta som visar produktionskostnaderna (LCOE) för havsbaserad vindkraft i 

svenska vatten 2025, EUR/MWh. Källa: Sweco 2017. 

Det är viktigt att komma ihåg att denna analys förutsätter att parkerna projekteras 

av erfarna projektutvecklare och att alla bedömningar av investeringskostnader 

utgår från dagens relativt låga materialkostnader för stål och koppar, I analysen 

förutsätts även att det finns tillgång till lämpliga hamnar och redan ganska erfaren 

personal.  

För att beräkna finansieringskostnaderna används både 6 % och 9 % som 

WACC i nedanstående kostnadsanalyser. Detta speglar både det rådande låga 

ränteläget, dagens finanseringsstruktur och riskerna med havsbaserad vindkraft. 

Det görs inget försök att bedöma vilken nivå som är mer rimlig, utan båda värden 

används för att skissa utfallsrummet. 

Turbinkostnaderna utvecklas olika i de olika scenarierna enligt denna 

bedömning. Så ökar till exempel investeringskostnaden för turbiner i det offensiva 

teknikutvecklingsscenariet [MEUR/MW] vid respektive turbinintroduktion, för att 
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sedan sjunka, om samma turbin används vidare. Detta för att återspegla både 

användandet av till exempel mer avancerade material och en antagen 

marknadssituation med endast två stora leverantörer som dominerar marknaden 

ungefär som idag och använder större turbiner för att behålla försprånget framför 

andra aktörer. I det konservativa teknikutvecklingsscenariot – där turbinerna 

behåller samma effekt från 2025 och framåt - sjunker investeringskostnaden 

snabbare (2 % på fem år) på grund av större konkurrens från andra leverantörer 

som kommer ikapp i turbinutvecklingen. 

Fundamentkostnaden beräknas med framtagna kostnadsfunktioner som tar 

hänsyn till vattendjup och turbinstorlek. Tillämpligheten av fundamenttypen 

avgörs av sedimentet och genomsnittliga vattendjup. Det har även införts tekniska 

begränsningar, till exempel att det är osannolikt att man använder XL monopiles 

för turbiner över 10 MW effekt. Detta eftersom de flesta expert är eniga om att det 

för närvarande inte finns några indikationer om att XL-monopiles kan vara 

relevanta lösningar för turbiner i storleksklassen större än 10 MW143. Fundament-

kostnaden beräknas för alla fundamenttyper för varje enskilt projekt och det mest 

kostnadseffektiva tillämpliga fundamentet väljs sedan för projektet. 

Här antas att kostnadsreduktionen för monopiles kommer från standardiseringen 

av fundament (2 % till 2020, 3 % till 2025, 4 % till 2030 och totalt 5 % till 2035), 

vilket återspeglar en kombination av enkla projekt (där reduktionspotentialen kan 

vara större) och mer komplexa projekt. Reduktionspotentialen antas begränsas till 

viss del av antalet leverantörer och projektspecifika förhållanden. Det är dock 

tänkbart att en marknadssituation med färre och större projekt, och därmed större 

risk för leverantören att stå utan uppdrag under en längre period, skulle kunna leda 

till ökad kostnadspress. Samtidigt skulle det kunna leda till en leverantörskoncen-

tration via uppköp, och därmed till motsatt effekt. 

I analysen antas en stegvis kostnadsreduktion för fackverksfundament mellan 

2020 och 2035 på totalt 15 %, trots att potentialen bedöms vara större. Det moti-

veras med att det inte bedöms finnas tillräckliga volymer för att driva en förnuftig 

utvecklingsnivå i leveranskedjan för fackverksfundament, i och med att många 

Nordsjöprojekt nyligen gått tillbaka till monopiles. För gravitationsfundament 

antas en mycket blygsam kostnadsutveckling framöver, stegvis upp till 5 % 

i 2035. 

När det gäller installation av fundament, antas ett större väderfönster i Östersjön 

samt lägre dagskostnader för installationsfartygen än i Nordsjön. 

Den interna nätkostnaden beräknas utifrån avstånd mellan turbinerna (7 gånger 

rotordiameter åt båda håll), antalet turbiner och en kabelkostnad per km. Den 

externa nätanslutningskostnaden beräknas för de två alternativen HVDC and 

HVAC separat. Anslutningen sker vid närmaste stamnätsstation. De antagna 

kostnadsreduktionerna för intern- och externa elanslutning bedöms vara ytterst 

blygsamma i dessa analyser. 

                                                 
143 Innwind.eu (2013): Deliverable D4.3.2 – Innovative concepts for bottom-mounted structures 
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Kostnadsreduktionspotentialen för utvecklingskostnader bedöms som begränsad 

i denna analys (upp till 10 % på 15-20 års sikt), eftersom det förutsätts att even-

tuella kostnadsreduktioner genom större erfarenhet från projektering kompenseras 

av större fokus och merarbete för optimering av siten, till exempel layouten och 

drift-och underhållsstrategier. Detta kan i sin tur leda till minskade vakeffekter 

och större produktion samt lägre drift- och underhållskostnader, men inte 

nödvändigtvis lägre utvecklingskostnader. 

Nedmonteringskostnaden bedöms inte reduceras, eftersom nedmonteringskost-

naden ändå har en stor osäkerhet. 

Till slut så läggs det på en 10 % säkerhetsmarginal (contingency) till den totala 

projektinvesteringskostnaden. Denna marginal antas vara lika stor under hela 

perioden. 

Den huvudsakliga delen av drift- och underhållskostnaden bestäms utifrån både 

turbinstorlek, avstånd till land och differentieras för Östersjö och Nordsjö. Här 

antas en successiv förbättring av drift-och underhållsstrategierna i linje med 5 % 

kostnadsreduktion till 2020, 10 % till 2025, 15 % till 2030 och 20 % till 2035 i 

båda Nord- och Östersjö. 

En utförligare beskrivning av kostnadsanalysen redovisas i Swecos rapport 

Havsbaserad vindkraft 2017. 
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Bilaga 3 Litteraturöversikt samhällsekonomisk analys 
Inom litteraturen finns det få samhällsekonomiska studier när det gäller jämförelse 

mellan havsbaserade vindkraft och landbaserad vindkraft. Nedan följer en 

sammanfattning av några tidiga studier inom området. Studierna baseras främst på 

partiell analys med tillämpning av kostnad-intäkt analys, sambandeffekt 

(regression) analysmetoder samt kvalitativ analys.   

En ganska omfattande studie är ”The Costs and Benefits of Renewable Energy in 

Scotland 2012)” som både teoretisk och empirisk analyserar förnybar energi med 

fokus på land- och havsbaserade vindkrafter i Skottland. Studien lämnade också 

förslag till svenska regeringskansliet angående förnybara vindkraftsprojekt. Inom 

ramen för ekonomisk och politisk analys diskuterade Söderholm och Pettersson 

(2011) om planeringen och olika stödsystems roll för att inducera havsbaserade 

vindkraft i Sverige. Studien fokuserade mest på olika typ av ekonomiska, politiska 

och planeringskopplade förutsättningar i Sverige och jämförde med 

investeringsförutsättningar i Danmark, Norge och Storbritannien. En annan 

ekologisk och ekonomisk kostnads-intäkt analys av havsbaserad vindkraft gjordes 

med jämförelse mellan Kina och Sydkorea och visade sig att nettonuvärde (NPV) 

inte var positiv för Sydkorea utan statliga stöd. Rekommendationen var att staten 

borde skapa förutsättningar för aktörerna att utveckla havsbaserade vindkraft i 

Sydkorea och andra asiatiska länder med referensfallet Kina. Både offentliga och 

privata investering till forskning och innovation borde initieras för att reducera 

produktionskostnader. 

En samhällsekonomisk analys av Blekinge Offshore Vindkraftspark gjordes av 

Jan-Evert Nilsson (2010). Studien fokuserade på effekter i form av ökat antal 

arbetstillfällen samt ökat kapitalinflöde. För att uppnå en effekt på 1 200 MW 

antogs en utbyggnad av 350 nya vindkraftverk med 3,5 MW effekt vardera. Den 

totala investeringskostnaden för att bygga dessa nya vindkraftverk uppskattades 

till ca 30 miljarder kronor. Totalt uppstod enligt beräkningsmodellen ca 4 350 nya 

årsarbeten i regionen på en 20-årsperiod.  

IUC Sverige AB (2012) beräknade med deras utvecklade beräkningsmodell SEK 

att en utbyggnad av de då åtta tillståndgivna och tillståndsansökande havsbaserad 

vindkraftsprojekten skulle ge 60 000 sysselsättningstillfällen (svenska årsarbeten) 

och 19,5 miljarder i intäkter. Detta beräknat över 33 år och inkluderade 

vindkraftverkens hela livslängd från projektering, via byggnation till drift och 

avveckling. 

I en annan kostnad-nyttoanalys från Snyder och Kaiser (2009) i USA 

uppskattades kostnader beroende på drifttagningsår, total kapacitet (MW), djup 

(m), turbinstorlek (MW), antal turbiner och avstånd från land (km) med 

multiregressionsmodeller. Resultatet visade att kostnaden ökade med ökad 

kapacitet och ökad distans samt sjunker med ökad turbinstorlek i MW. Variabler 

för år och djupet var inte statistisk signifikanta. Med referenskostnad (cost of 

energy COE) upp till $ 100/MWh var havsbaserad vind inte konkurrenskraftig i 

jämförelse med landbaserad eller annan elproduktion. Dessutom resonerar 

författarna kring att om det inte uppstår problem med sjunkande kapacitet på 
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landet eller att teknologin utvecklas på det sättet att hög produktion från 

havsbaserad vindkraft balanserar den höga installationskostnaden finns det väldigt 

litet incitament för stor utbyggnad av havsbaserade vindkraftparker i USA till 

minst år 2020. Vidare fastslogs att den ekonomiska och ekologiska kostnaden för 

havsbaserad vindkraft beror på lokaliseringen.  

Ekonomiska och legala hinder och osäkerheter samt vilken roll olika typer av 

stödsystem har för utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige analyserades av 

Söderholm och Pettersson 2011. Enligt författarna skulle en introduktion av ett 

mer generöst finansiellt stöd till svenska havsbaserade vindkraftsprojekt möjligen 

leda till en reell ökning av intresset för svenska vattnet bland de inhemska och 

utländska företagen. Sådana stöd borde enligt författarna rekommenderas om 

Sverige önskar stimulera en framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft för att 

uppfylla långsiktiga klimat- och energimål. Utformningen av stödsystemet beror 

på om Sverige aktivt vill komma in på den globala marknaden inom havsbaserad 

vindkraft eller enbart fokusera på implementering av framtida svensk havsbaserad 

vindkraft och stödja kunskapsutveckling inom forskning och utveckling istället.   

I en studie av Jacobsson m.fl. (2015) argumenteras för att Sverige som ett steg 

framåt, bör bygga ut havsbaserad vindkraften på ett kraftfullt sätt som ett 

komplement till andra koldioxidsnåla tekniker (vattenkraft, landbaserad vindkraft, 

solkraft, biokraft, vågkraft etc.). En av de största anledningarna till detta var att 

författarna bedömde att det efter en tid av överskott, föreligger en risk för att ett 

omfattande elproduktionsgap uppstår. Författarna argumenterar också för att 

elcertifikatsystemet är olämpligt av olika anledningar och föreslår två alternativ. 

Ett alternativ är inmatningstariffer som numera inte är möjligt på grund av EU:s 

statsstödsregler och ett annat alternativ är teknikspecifik upphandling som först 

riktas mot företag med tillstånd och därefter mot förtag som idag söker tillstånd. 

Dessutom bedöms legala aspekter (både för land och hav) vara ett hinder för att 

etablera vindkrafter. Framför allt gäller kritiken tillståndsprocessen och planering.  
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Bilaga 4 Havsbaserade projekt i Sverige 
I denna bilaga redovisas samtliga befintliga och planerade vindkraftparker till 

havs i Sverige. 

Befintlig havsbaserad vindkraft 
Det finns idag fem havsbaserade vindkraftparker, som tillsammans producerade 

555 GWh år 2015. Av denna produktion stod Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund i 

Öresund för 367 GWh. Den senaste byggda vindkraftparken är E.ONs park 

Kårehamn utanför Ölands nordliga kust, vilken kom i drift 2013. 

Tabell 9 Befintliga havsbaserade vindkraftparker i Sverige 

Namn på park Drift-
tagnings-

år 

Antal verk Installerad 
effekt, 

MW 

Produktion 
2015 
GWh 

Lillgrund 2008 48 110,4 367 

Bockstigen 1998 5 2,8 6 

Utgrundet 1 2000 7 10,5 32 

Vindpark Vänern 2010 10 30 0 

Kårehamn 2013 16 48 218 

Totalt  86 201,7 555 

Källa: www.vindstat.nu feb 2017 

Planerade vindkraftparker 
Det finns åtta havsbaserade vindkraftparker som har fått tillstånd enligt 

miljöbalken för att uppföras, men som inte har byggts. Den främsta förklaringen 

till det är att det inte bedömts vara tillräckligt lönsamt, då ersättningen i form av 

elpris och elcertifikatpris inte täcker produktionskostnaderna. Sammanlagt 

omfattar dessa parker en installerad effekt på 2 800 MW och de skulle kunna 

producera drygt 10 TWh per år.  

Utöver dessa finns det ytterligare två vindkraftparker för vilka en ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken har lämnats in till tillståndsmyndigheten. Dessa parker 

motsvarar tillsammans en installerad effekt på 3 200 MW och de skulle kunna 

producera mellan 14 TWh om alla byggdes. Dessutom finns ett antal projekt som 

är i ett tidigt skede av prövningsprocessen motsvarande cirka 1 400 MW och cirka 

5 TWh elproduktion. 

I tillstånden anges alltid en igångsättningstid som brukar uppgå till 5-10 år. Om 

verksamheten inte har satts igång under denna tid, förfaller tillståndet. Många av 

dessa tillstånd löper därför ut runt år 2020, om de inte tas i bruk innan dess. Det är 

möjligt att förlänga igångsättningstiden med högst tio år, om tillståndshavaren 

visar att denna har giltiga skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter 

skulle uppstå om tillståndet förfaller. Rättspraxis visar att svårigheter att få 

nödvändiga övriga tillstånd eller tillgång till arbetsmaskiner eller personal har 

godtagits som giltiga skäl. Värt att påpeka är att flera av dessa tillstånd (Stora 

Middelgrund, Kriegers Flak och Trolleboda) redan har fått förlängd 

igångsättningstid.  
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Tabell 10 Vindkraftparker till havs som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd enligt 

miljöbalken. 

Namn på park Antal verk Installerad 
effekt, MW 

Beräknad 
årlig 

produktion, 
GWh 

Tillståndens 
igångsätt-

ningstid 

 
Parker som har tillstånd enligt miljöbalken 

 

Stora Middelgrund 108 800 3 200 2020 
Kriegers Flak 128 640 2 560 2018 
Storgrundet 70 350 1 400 2018 
Utgrunden II 24 90 360 2020 
Trolleboda 30 150 600 20161) 
Taggen vindpark 60 415 1 660 2023 
Stenkalles grund, 
Vänern 

20 90 360 2020 

Kattegatt Offshore 50 282 672 2023 

Totalt 490 2 817 10 812  

 
Parker som ansöker om tillstånd enligt miljöbalken 

 

Södra Midsjöbankarna  Ca 300 2 100 8 400  
Finngrundet 2) 185 1 100 5 500  

Totalt 485 3 200 13 900  

     
Parker som fått avslag på ansökan 
Blekinge Offshore 700 2 800 Ca 8 000  
Marviken 
Vindkraftpark 

10 50  Ca 200  

Vindplats Göteborg 15 90 360  
     
Parker som är i tidigt skede av processen 
Samtliga projekt Ca 640 Ca 4200 

 
Ca 16 000  

1) Ansöker om förlängning av igångsättningstiden i feb 2017. 

2) Har fått avslag från länsstyrelsen på ansökan om Natura 2000-prövning. 

Källa: Hans Olsson nov 2017, Tillståndsgivna projekt i Sverige samt www.4offshore.com.  
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Utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen i Uppsala och 
Östhammars kommuner 
 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att utvidga naturreservatet 
Svanhusskogen, beslutat av Länsstyrelsen den 24 november 2014, dnr 511-4645-11, 
med den utökade geografiska avgränsning som framgår av bifogade kartor, bilaga 1 
och 2. För det tillkommande området gäller beslutet om att bilda naturreservatet 
Svanhusskogen, dnr 511-4645-11, i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 
kap 4-6 och 30 §§ miljöbalken (bilaga 4) med undantag för att i det tillkommande 
området gäller reservatsföreskrifterna med följande tillägg: 
 
- under föreskrift A10 införs ett undantag som gör det tillåtet att sätta upp en saltsten 

inom område markerat på beslutskarta 2, bilaga 2. 
 
- föreskrift B1 gäller även för det tillkommande området markerat på bifogade kartor, 

bilaga 1 och 2. 
 
- föreskrift B3 gäller även för det tillkommande området enligt följande. Inom hela det 

tillkommande området ska naturvårdsbränning tålas. Inom område markerat som F2 
på karta, bilaga 3, ska naturvårdsinriktad röjning eller avverkning samt ökning av 
mängden död ved tålas.  

 
Länsstyrelsen beslutar att det tillkommande området ingår i skötselområdena B2 och 
F2 i gällande skötselplan (bilaga 4) från 2014-11-24, dnr 511-4645-11 enligt 
markering på bifogad karta, bilaga 3.  
 
Länsstyrelsen beslutar enligt 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. (1998:1252) att Upplandsstiftelsen är förvaltare av hela naturreservatet. 
 
Länsstyrelsens bedömningar 
Den tillkommande delen av naturreservatet utgörs till stor del av barrnaturskog med 
gran och rik förekomst av gammal tall och asp. Ett flertal naturvårdsarter som är 
knutna till gamla aspar och död ved av asp förekommer i detta område, till exempel 
aspsplintbock, asppraktbagge, aspgelélav och kandelabersvamp. Dessutom 
förekommer flera arter som är knutna till död ved av gran, till exempel liten 
hornflikmossa, blackticka och gränsticka. Genom utvidgningen av naturreservatet 
stärks skyddet av området, vilket bidrar till att uppnå miljömålen Levande skogar och 
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Förslag till beslut 2(3) 

Datum 
2017-04-18 

Diarienummer 
511-0005-16 

Dossienr 
0380-02-58 

 

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 00  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 
 
 
 

Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen finner därmed att det finns skäl att utvidga 
naturreservatet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande 
kommunala översiktsplanen. 
 
Länsstyrelsen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att föreskrifterna enligt 
7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivningen. 
 
Redogörelse för ärendet 
Naturreservatet Svanhusskogen bildades den 24 november 2014 som en utvidgning av det 
tidigare reservatet Ola. I slutet av år 2015 och i början av år 2016 inkom intresseanmäl-
ningar om formellt skydd till Länsstyrelsen från två enskilda markägare. De anmälda 
områdena gällde fastigheter norr om det befintliga reservatet Svanhusskogen, vilka till 
stor del berördes av en nyckelbiotop. Länsstyrelsen påbörjade därför ett arbete med att 
utvidga reservatet Svanhusskogen och kontakt togs med ett flertal ägare till fastigheter 
norr om det befintliga reservatet. Under 2016 skrevs intrångsavtal med de fem markägare 
som berörs av utvidgningen av reservatet. 
 
Samråd har enligt 26 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. ägt rum med Naturvårdsverket, samt enligt 25 § samma förordning med 
Skogsstyrelsen samt med Östhammars och Uppsala kommuner. 
 
Sakägare har, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m., i april 2017 förelagts att inom en tid av fem veckor yttra sig över förslag till beslut om 
utvidgning av naturreservatet. Förslag till beslut har dessutom remitterats till berörda 
myndigheter och organisationer.  
 
Den utvidgade delen av naturreservatet kommer att mätas in av Skogsstyrelsen. 
 
Upplysningar 
Reservatet är beläget ca 13 km SO om Alunda och ligger i Östhammars och Uppsala 
kommuner. Den utvidgade delen berör enbart Östhammars kommun. Naturreservatet 
utvidgas med ca 22,7 ha. Arealen för det utvidgade naturreservatet uppgår därmed till 
ca 398,3 ha. 
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Förslag till beslut 3(3) 

Datum 
2017-04-18 

Diarienummer 
511-0005-16 

Dossienr 
0380-02-58 

 

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 00  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 
 
 
 

Beslutet kungörs i Uppsala läns författningssamling. Kungörelse införs även i 
ortstidningen Upsala Nya Tidning. 
 
 
Bilagor 
1. Beslutskarta 1 
2 Beslutskarta 2 
3 Skötselområden inom tillkommande område 
4 Beslut om bildande av naturreservatet Svanhusskogen 2014-11-24 
 
 
Sändlista 
Hans Norström, Österbol 32, 740 10 ALMUNGE (Rek + MB) 
Ann Thieme, Sydlingsösby 103, 747 91 ALUNDA (Rek  + MB) 
Barbro Ohlsson, Väskinge 145, 747 92 ALUNDA (Rek + MB) 
Eje Hydfors, Väskinge 144, 747 92 ALUNDA (Rek + MB) 
Börje Andersson, Nergården, Väskinge 142, 747 92 ALUNDA (Rek + MB) 
Ljusmons jaktlag, Stig Granat, Ljusmon, 740 12 KNUTBY (Rek + MB) 
 
Upplandsstiftelsen, Box 26074, 750 26 Uppsala 
Leif och Pia Östlund, Stensunda 108, 747 92 ALUNDA 
Ingvar Johansson, Tomatgatan 6, 754 49 UPPSALA  
Erik Tomas Pettersson och Sara Susanne Sjögren, Oppgården, Väskinge 128, 747 92 

ALUNDA 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  
Uppsala kommun, uppsala.kommun@uppsala.se 
Östhammars kommun, osthammardirekt@osthammar.se 
Skanova, remisser-stockholm@skanova.se 
Svenska Kraftnät, registrator@svk.se 
Vattenfall Eldistribution AB, registratur.eldistribution@vattenfall.com 
Naturskyddsföreningen Uppsala län, c/o Marianne Kahn, Sågargatan 2A, 753 17 

UPPSALA 
Östhammars Naturskyddsförening, Åse Augustsson, augustson_sigyn@hotmail.com 
Uppsala Naturskyddsförening, c/o Per Hedberg, Vreta Parkväg 2, 755 91 UPPSALA 
Entomologiska föreningen i Uppland, c/o Stefan Eriksson, Järsta Lugnet 141, 743 93 

VATTHOLMA 
Upplands botaniska förening, karolin.ring@gmail.com, mora.aronsson@habonet.net 
Upplands Orienteringsförbund, k.anders.eriksson@telia.com 
Upplands Ornitologiska Förening, Box 59, 751 03 UPPSALA 
Uppsala Svampklubb, c/o Maria Backlund, Södra Parkvägen 20A, 756 45 UPPSALA 
Jägareförbundet Uppsala län, Maskingatan 3, 195 60 ARLANDASTAD 
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Bilaga 4. Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgning av 
naturreservatet Svanhusskogen 2017-04-18, dnr 511-0005-16
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Datum Dnr Sid 
2017-05-10 KS-2017-393 1 (4) 

Strategienheten 
Camilla Andersson 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande gällande förslag till utvidgande av naturreservat 
Svanhusskogen i Östhammars kommun 
Länsstyrelsens Dnr 511-0005-16 

Östhammars kommun har fått ta del av Länsstyrelsens förslag till beslut att 
utvidga naturreservatet Svanhusskogen. Området ligger vid sjön Vällens 
västra strand och naturreservatet består av två delar. Utvidgningen gäller den 
norra av dessa två delar. 

Kommunen har fått förlängd remisstid till 30 maj 2017. Yttrande skickas 
till uppsala@lansstyrelsen.se alternativt via Länsstyrelsens e-tjänst 
www.lansstyrelsen.se/Sv/e-tjanster  

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 
Östhammars kommun lämnar följande synpunkter på förslaget: 

Värden i området och kommunens översiktsplan 
Kommunen anser att Vällenområdet som helhet har mycket höga naturvärden 
med många sällsynta och hotade växter och djur. Området har också en 
mängd kulturlämningar och stora friluftsvärden för vandring, paddling och 
övrigt friluftsliv. Syftet med naturreservatet stämmer in med kommunens 
önskade mark- och vattenanvändning, även i den utvidgade delen av naturre-
servatet. I kommunens översiktsplan pekas sjön Vällen med omkringliggande 
marker ut som värdeområde för natur, fritid och kulturlanskap.  

Markägarfrågor 
Kommunen bedömer att markägarfrågorna tagits tillvara i processen, då ären-
det startades genom initierande av markägare till Länsstyrelsen, genom dialog 
och intrångsavtal samt genom hänsyn i föreskrifterna till möjlighet att sätta 
upp saltsten på anvisad plats. 

Skötsel och förvaltning av naturreservatet 
Kommunen ser positivt på att ett antal av de skötselåtgärder som prioriteras 
högst i skötselplanen är spänger, informationsskyltar och röjning av fornmin-
nen och kulturlämningar. Kommunen önskar också en tydlig skyltning från 
närliggande vägar till reservatet, om möjligt även från större vägar på längre 
avstånd (väg 288), för att öka tillgängligheten till området för friluftsliv. 

Camilla Andersson 
miljösakkunnig 
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BAKGRUND 
 
Genom utvidgningen av naturreservatet Svanhusskogen stärks skyddet av 
 området. Länsstyrelsen bedömer att detta bidrar till att uppnå miljömålen  
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Syfte med reservatet 
Syftet med reservatet är bland annat att bevara mosaiklandskapet med myrar, 
barrnaturskogar, löv- och blandskogar och våtmarker. Många kulturmiljöer 
finns i landskapet med öppna gräsmarker, bryn, backar och torpmiljöer. En 
viktig del av syftet med reservatet är att tillgodose områden för friluftslivet. 
 
Ärendegång 
Reservatet Svanhusskogen bildades 2014 och då som en utvidgning naturre-
servatet Ola. Under åren 2015 och 2016 skickade två enskilda markägare in-
tresseanmälningar om formellt skydd till Länsstyrelsen. De anmälda områ-
dena gällde fastigheter norr om det befintliga reservatet Svanhusskogen. Om-
rådet var till stor del utsett som nyckelbiotop. Länsstyrelsen påbörjade därför 
ett arbete med att utvidga reservatet Svanhusskogen och kontakt togs med ett 
flertal ägare till fastigheter norr om det befintliga reservatet. Under 2016 
skrevs intrångsavtal med de fem markägare som berörs av utvidgningen av 
reservatet. 
 
Tidigare beslut och skötselplan föreslås gälla även för den utvidgade delen av 
reservatet, med några få korrigeringar.  
 
Natur, kultur och friluftsliv 
Vällenområdet har som helhet mycket höga naturvärden och en anmärknings-
värt stor förekomst av sällsynta och hotade växter och djur. Naturvärden i om-
rådet har inventerats och beskrivits i ett stort antal rapporter, som Naturvårds-
program Uppsala län, Strategi för skydd av skog och Våtmarksinventeringen 
(Länsstyrelsen), Ekologisk landskapsplanering i Vällenområdet (Upplands-
stiftelsen) och nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen). 
 
Den norra delen består av myrar, mossar och lövrik barrskog. Den södra delen 
består av blandskogar, örtrika lundpartier, ädellöv, glupar, kalkrika kärr och 
två torpmiljöer. Området är delvis blockrikt. I hela området finns många teck-
en på tidigare brukande av människan, som skogsbete, kolning och slåtter. 
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2017-04-16

Frågor i 2017 års kommunenkät
Här finns frågorna som ingår i 2017 års miljöenkät till Sveriges kommuner.

Kort information om årets enkät för kommunrankningen – vi har som vanligt utvecklat 

enkäten och i år har två områden extra fokus – kemikalier samt social hållbarhet. Samtliga 

frågor kommer inte att ingå i miljörankningen – utan vi kommer att göra ett urval i strävan 

att skapa en så balanserad och relevant rankning som möjligt.

En stor del av frågorna efterfrågar länk till offentligt dokument som bekräftar/intygar svaret. 

Det är även möjligt att kort kommentera svaret. Dessa svar kommer att göras offentliga i 

samband med att resultatet presenteras.

Vi litar på att lämnade uppgifter är korrekta och kommer i viss utsträckning att göra 

uppföljningar. Vi vet dock av erfarenhet att intressenter i kommunerna ofta följer upp och 

kontrollerar lämnade uppgifter.

Deadline för svar: 3 maj 2017

Möjlighet att kontrollera svar på enkät och övriga ingående parametrar i kommunrankningen 

ges i maj månads första del då detta skickas ut via e-post till samtliga som svarat på 

enkäten.

Vid frågor kontakta projektledare Therese Quennerstedt på 

therese.quennerstedt@aktuellhallbarhet.se

(mailto:therese.quennerstedt@aktuellhallbarhet.se).

Frågor: 

1. Kommun?

(fd Miljöaktuellt och Miljörapporten)

Miljö, hållbarhet och CSR för proffs och beslutsfattareSök … �

�
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2. Kontaktuppgifter?

Namn och e-post.

3. Aktuellt ämne: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett 

arbete med Agenda 2030?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument:

Beskriv kortfattat hur kommunen arbetar och vad kommunen har åstadkommit:

4. Klimat: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av 

växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar 

Miljömålsberedningens och regeringens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser 

till 2045?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Vilka klimatmål har kommunen? Beskriv kortfattat. 

5. Klimat: Har kommunen ett sätt att mäta och följa upp att den årliga 

utsläppsminskningen är i linje med föregående fråga?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Kommentar:

6. Miljömål: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med 

lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela 

kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Svarsalternativ: Ja / Nej
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Ange länk till dokumentet / kommentar:

7. Transporter: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda 

transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) 

minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

8. Transporter: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, 

politiskt antaget beslutat eller liknande) för att öka andelen hållbara transporter, genom 

att få fler att cykla, gå eller åka kollektivt.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument / kommentar.

9. Byggnader: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att 

minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av 

kommunägda lokaler och bostäder?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

10. Miljöledning. Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, 

EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:
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11. Upphandling: Granskar kommunen efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som 

ställts vid upphandling genom stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

12. Upphandling: Kopplar kommunen sina miljömål till det praktiska upphandlings- och 

inköpsarbetet?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

13. Livsmedel: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst 

hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)?

Strategin ska innehålla köttfria dagar eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

14. Återvinning: Samlar kommunen in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) 

från minst hälften av hushållen?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

15. Återvinning: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om 

avfallssortering och återbruk?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Om ja, beskriv kort upplysningsarbetet:
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16. Kapitalförvaltning: Har kommunen placeringsdirektiv som utesluter investeringar i 

verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet / kommentar:

17. Energi: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt 

antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning, 

exempelvis vind-, vatten-, sol- eller bioenergi?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

Följdfråga. Om ja, vilken typ av förnybar energi används och hur stor andel innefattar den?

18. Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, 

politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av 

ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument/kommentar.

19. Naturvård: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2015 års början 

exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur eller 

jordbruksmark?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument/kommentar.
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Följdfråga. Om ja, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk 

kompensation)?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

20. Naturvård. Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, 

politiskt antaget beslut eller liknande) för att öka andelen skyddad natur eller tillsyn och 

skötsel om kommunen redan idag har stor del skyddad natur?

Svarsalternativ: Ja /Delvis/ Nej

Om Ja fråga, länk eller kommentar:

21. Nedskräpning: Arbetar kommunen systematiskt (miljöprogram, handlingsplan, politiskt 

antaget beslut eller liknande) med mål och åtgärder för minskning av nedskräpning?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument / kommentar:

22. Kemikalier: Har kommunen strategi och resurser för utfasning och substitution av 

kemikalier?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument / Kommentar:

Om ja, vilken typ av resurser?

23. Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande 

systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga 

kemikalier i den kommunala verksamheten?

Svarsalternativ: Ja / Nej
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Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

24. Kemikalier: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, 

politiskt antaget beslutat eller liknande) för utfasning av skadliga kemikalier i 

kommunens idrottsanläggningar (idrottshallar, konstgräsplaner)?

Svarsalternativ: Ja /Delvis/ Nej

Länk till dokument /kommentar:

25. Kemikalier: Samverkar kommunen med andra kommuner i det förebyggande 

kemikaliearbetet?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

26. Kemikalier: Genomför kommunen informationsinsatser rörande kemikalier för 

konsumenter/invånare?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

27. Kemikalier: Ställer kommunen kemikaliekrav vid upphandlingar av varor och tjänster?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

28. Kemikalier: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, 

politiskt antaget beslutat eller liknande) för att få bort tvätt av bil på 

garageuppfarterna?

Sida 7 av 25Frågor i 2017 års kommunenkät - Aktuell Hållbarhet

2017-05-04http://www.aktuellhallbarhet.se/fragor-2017-ars-kommunenkat/

Handling N, KSAU 2017-05-16 
7 av 25



Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

29. Social Hållbarhet: Ställer kommunen krav på social hänsyn (ex. ILO-konventioner och 

FN:s konventioner) i alla relevanta upphandlingar?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Länk / kommentar:

30. Social hållbarhet: Har kommunen en jämn fördelning* mellan kvinnliga och manliga 

chefer bland de kommunanställda?

(*Fördelning 60 / 40 eller jämnare.)

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Hur ser fördelningen ut?

31. Social hållbarhet: Har kommunen en jämställdhetsplan?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument / kommentar.

32. Social hållbarhet: Har kommunen ett politiskt antaget program (eller liknande) för att 

motverka boendesegregation?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument / Kommentar:

Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se 
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HÅLL DIG UPPDATERAD

Få veckans nyheter, lediga jobb och karriärtips genom Aktuell Hållbarhets kostnadsfria 

karriärbrev och nyhetsbrev.

PRIORITERADE LEDIGA JOBB

LEDIGA JOBB

AKTUELL HÅLLBARHET DIREKT

Sveriges ledande omvärldsbevakning inom miljö, hållbarhet och csr. Teckna din prenumeration 

här!

ANNONS: HÅLLBARA CASE

Försäljningschef, Aktuell Hållbarhet

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Nyköpings kommun

Samhällsvetare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Handläggare miljötillsyn, Länsstyrelsen Dalarna

Manager International Sustainable Business, Business Sweden

Konsult inriktning verksamhetsstyrning och ledningssystem, WSP

 Teckna din prenumeration här

Mästarna inom hållbarhet – så gör Saltå Kvarn sina energival

Saltå Kvarn är framröstad som Sveriges mest hållbara varumärke. Men det 

är inte endast ekologiskt spannmål som gör dem till ett av Sveriges mest 

hållbara varumärken. Ett viktigt led i deras miljöarbete är ren el. Inlägget 

Mästarna inom hållbarhet – så gör Saltå Kvarn sina energival dök först upp 

på Aktuell Hållbarhet Tema. 



Sida 9 av 25Frågor i 2017 års kommunenkät - Aktuell Hållbarhet

2017-05-04http://www.aktuellhallbarhet.se/fragor-2017-ars-kommunenkat/

Handling N, KSAU 2017-05-16 
9 av 25



SENASTE NYTT

AKTUELLA KONFERENSER

Byggforum 2017 – miljö och hållbarhet är den nya mötesplatsen för alla i bygg- och 

fastighetsbranschen. Konferensen presenterar strategier, verktyg och kompetens att hantera 

branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar.

Program och anmälan 

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till 

veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

EU-medborgare kräver ny jordbrukspolitik

300 lösningar för en bättre värld

Detaljhandeln förbereder sig för nya lagkrav om plastpåsar

Forskare: Anmärkningsvärt att inte åtgärdstakten ska öka

Ny vägledning ska minska tvångsarbete i leverantörsleden

Regeringen pressas om brunkolsförsäljning i riksdagen

Regeringen vill ha fler globala kemikalieförbud

Så upphandlar du energieffektiv belysning

Dokument och media

”Naturen behöver egna rättigheter”

Byggforum 

Aktuell Hållbarhet Arena Almedalen 
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Program och anmälan 

Välkommen till konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 som fokuserar på aktuella 

strategier, verktyg och lösningar för klimatanpassning och säkring av såväl samhället som 

näringsverksamheter.

Program och anmälan 

Fossilfritt Sverige bjuder in till en konferens om kommunernas klimatarbete med fokus på 

transporterna. Under konferensen presenteras en ny rapport särskilt framtagen av IVL Svenska 

Miljöinstitutet med tio konkreta förslag till hinderröjning.

Program och anmälan 

Välkommen till konferensen som ger dig det senaste och det viktigaste om de nya lagkraven och 

hur nya regler, standarder, praxis och trender påverkar redovisningen och din organisation. 

Program och anmälan 

Klimatanpassning Sverige 

Släpp kommunerna loss 

Nytt om Hållbarhetsredovisning 
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Idag finns det olika idéer, vägar och strategier för klara en giftfri miljö och en hållbar 

kemikaliehantering. Chemicals Management Summit 2017 har kartan och verktygen du behöver 

för att navigera i en föränderlig värld med nya krav från affärspartners, myndigheter och 

konsumenter.

Program och anmälan 

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av 

verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna 

heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda 

miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen. 

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av 

klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta 

handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar 

behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och 

myndigheter.

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social 

hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för 

arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att 

du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela 

organisationen. 

FORUM: HÅLLBAR STAD

Chemicals Management Summit 

4 maj 2017

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i 
prövning och tillsyn 

9 maj 2017

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och 
ta fram handlingsplaner 

9-10 maj 2017

Diplomerad strateg – social hållbarhet 
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Forskningen, finanserna och de innovativa lösningarna – här får 

du inspiration och nyheter om hållbar stadsutveckling.

AKTUELL HÅLLBARHET LAG & RÄTT

Ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor? Vi ger dig koll!

Aktuell Hållbarhet Lag & rätt ger dig det senaste om 

lagstiftning, vägledningar, domar, standarder, praktiska 

verktyg, remisser, utredningar, propositioner, rapporter, 

utlysningar och mycket mer.

Till Lag & rätt »

MEST LÄST

DOKUMENT

FLER NYHETER

”Låt oss gå från hållbara till motståndskraftiga städer”

Giraff producerar lokal el

Flytande kvarter ger tillfälliga bostäder

Så vill regeringen underlätta byggandet av standardiserade hus

Skräpjägare ska skapa integration

Här är de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige

Personerna på plats 1-10 på listan

Personerna på plats 11-20 på listan

Skräplistan: Så lång tid tar det för naturen att bryta ned ditt tuggummi

Indiska testar lånekassar

5 steg till ett mer hållbart företag

Installera solenergi på företagets fastigheter!

Sida 13 av 25Frågor i 2017 års kommunenkät - Aktuell Hållbarhet

2017-05-04http://www.aktuellhallbarhet.se/fragor-2017-ars-kommunenkat/

Handling N, KSAU 2017-05-16 
13 av 25



EU EU:s jordbrukspolitik måste reformeras för att ge bättre skydd åt djur och natur. Det menade 

över 258 000 européer som deltog i en öppen konsultation om jordbrukspolitiken.

AGENDA 2030 FN har lanserat en ny online-plattform med 300 innovativa lösningar som ska 

inspirera och hjälpa företag och privatpersoner i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen.

EU-medborgare kräver ny jordbrukspolitik

300 lösningar för en bättre värld
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DEBATT Ge naturen egna lagstadgade rättigheter, som människans rättigheter balanseras mot. 

På så vis kan vi fortsätta bruka naturen, men på ett sätt som inte inkräktar på ekosystemens liv 

och hälsa, skriver Mikael Karlsson och Pella Larsdotter Thiel.

DEBATT Om vi ska få med oss fler på marschen mot ett fossilfritt Sverige 2050 måste fler 

berätta oftare om sina satsningar på hållbara transporter, skriver Jonathan Milläng hos Pronto.

”Naturen behöver egna rättigheter”

”Viktigt att berätta om hållbarhetsarbete”
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HÅLLBARA FINANSER Hållbarhetsarbete ska bli ett grundkrav för fonder i 

premiepensionssystemet. Det beslutade nyligen den parlamentariska pensionsgruppen, som 

består av regeringen samt de fyra allianspartierna.

ÅTERANVÄNDNING Inom kort kommer Indiskas kunder att kunna låna en kasse för att bära hem 

sina varor. Butikerna kommer inte att ta ut någon pant för tygpåsen utan räknar med att 

kunderna kommer att lämna tillbaka den ändå.

Nu ska premiepensionssystemet hållbarhetssäkras

Indiska testar lånekassar
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CIRKULÄR EKONOMI Studenter vid Södertörns högskola har utvecklat en karttjänst som visar var 

man kan engagera sig i delningsekonomin.

MARKSANERING Genom att värma upp förorenad mark kan miljöfarliga ämnen förångas och 

renas bort med luftfilter. Just nu används metoden för att rena en av Skånes mest förorenade 

industritomter.

Ny karttjänst ska underlätta delningsekonomi

Nu ångas miljögifterna bort ur förorenad mark
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HÅLLBARA AFFÄRER Genom att koppla samman världens alla tryckerier i ett nätverk så vill det 

 företaget Gelato förändra den traditionella tryckeribranschen. Enligt företagets vd Henrik Müller-

Hansen kan det här få viktiga konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv.

AVFALL I sin årliga Skräprapport konstaterar Håll Sverige Rent att nedskräpningen har ökat både 

i naturen och i stadsmiljön.

Norsk startup revolutionerar tryckindustrin med hållbar lösning

80 procent av skräpet på trottoarerna utgörs av tobaksprodukter
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FORUM: HÅLLBAR STAD Bostadsområdet Augustenborg i Malmö får snart en egen antologi. Den 

nya dokumentationen ska berätta om områdets resa från 1940-talet fram till i dag.

MÄKTIGAST I HÅLLBARHETSSVERIGE Allt fler gör sin röst hörd i hållbarhetsfrågor, men att 

skapa förändring kräver hårt arbete. Här är listan över politikerna, näringslivstopparna, forskarna 

och lobbyisterna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.

Ny antologi: Så utvecklades Augustenborg till ekostad

Här är de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige
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Med en ny klimatlag på gång har Isabella Lövin blivit den kraftinjektion som Hållbarhetssverige 

länge saknat. Journalisten som blev politiker har det senaste året visat att hon håller deadline 

även när det gäller förutsättningar för en fossilfri omställning. Därför är hon mäktigast i 

Hållbarhetssverige 2017.

Det är stort att få lämna över Mäktigast i Hållbarhetssverige till en politiker, den första på nästan 

tio år som fått titeln. Det skriver Mattias Goldmann, Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016. 

Vinnaren: ”Vi är inne i en klimatoffensiv nu”

Härligt att politiken återtar Hållbarhetsmäktigaste!
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FORUM: HÅLLBAR STAD Gymnasieelever och studenter vid en YH-utbildning i Alingsås bygger 
ett Attefallshus som är självförsörjande av el åtta av årets tolv månader. I juni beräknas huset 
vara klart.

FÖRNYBAR ENERGI Sedan två år tillbaka får villaägare med egen elproduktion en 
skattereduktion, och sedan årsskiftet behöver de inte betala moms på den el de säljer. Men 
reglerna gäller inte för lägenhetsinnehavare. Nu har 14 organisationer gått samman i ett upprop 
för en rättvis beskattning på egenproducerad el. 

Här skolas hållbara byggare

Upprop för rättvis beskattning av egenproducerad el
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SKOG Sökmotorn Ecosia och webbläsaren Vivaldi har inlett ett samarbete för att bidra till 
återplantering av träd i avskogade områden. 

KLIMAT I en geografibok för högstadiet står att läsa att ett isfritt Arktis innebär ”nya möjligheter”
eftersom det blir lättare att leta olja, gas och mineraler. Nu uppmärksammas formuleringarna i 
sociala medier. 

Nu kan du plantera träd genom att söka på nätet

Svensk geografibok: "Klimatförändringen ger nya möjligheter att hitta olja i Arktis"
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DEBATT Regeringen agerar inte tillräckligt snabbt mot användningen av högfluorerat 
brandsläckskum på Karlsborgs militära flygplats. Vi kräver ett omedelbart stopp, skriver 
Elisabeth Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

FORUM: HÅLLBAR STAD Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) byggs på en parkering 
mellan det befintliga JSP1-huset och institutionen för väg- och vatten, på Chalmers södra 
område. Syftet med det nya kontorshuset är att erbjuda en mötesplats för forskning och 
innovation kring samhällsbyggnad, där näringsliv och akademi kan samverka.

”Regeringen måste stoppa giftspridningen”

Nytt hus för samhällsbyggnadsforskning
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KARRIÄR Åse Bäckström blir ny chef för Hallvarsson & Halvarsons hållbarhetsteam. Hon 
kommer närmast från en roll som Managing Director på Global Child Forum och har tidigare 
jobbat som konsult.

DEBATT Svenska biogassatsningar väcker stort intresse runt om i världen, vilket ger 
arbetstillfällen i Sverige. För att det ska fortsätta krävs politisk helhetssyn och en samordnad 
strategi, skriver sex representanter för svensk biogas.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Mikael Salo |  Kontakta webbredaktör: Jon Röhne | 

Kontakta Aktuell Hållbarhet  | Läs om hur vi använder cookies | Allmänna villkor

Aktuell Hållbarhet, 11390 Stockholm

Aktuellhallbarhet.se ges ut av Bonnier Business Sustainability AB

Hon ska leda hållbarhetsteamet på Hallvarsson & Halvarsson

”Utveckla svensk biogas!”
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Aktuell Hållbarhet 
I n f o r m a t i o n  t i l l  K o m m u n s t y r e l s e n s  a r b e t s u t s k o t t
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Varje år rankar Aktuell Hållbarhet Sveriges 
kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv 
 

Under våren 2017 pågår insamling av data från 
nationell statistik och enkätsvar från kommunerna 
 
Resultat presenteras under juni/juli. 
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KF 5  
Östhammars kommun ska 
vara en kommun med 
minskad miljöpåverkan 
 
Styrtal:  
Topp 125 senast år 2018 

År  Placering 
2009      210 
2010      142 
2011      198 
2012      213 
2013      223 
2014      152 
2015      157 
2016 177 
 
2018 Topp 125 
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KÄLLA 1: 

Statistik och rapporteringar 
 
 

KÄLLA 2: 

Enkät till kommunerna 
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KÄLLA 1: 

Statistik och rapporteringar 
 
 

KÄLLA 2: 

Enkät till kommunerna 
 
  

 Kolada 

 Vattenmyndigheten 

 Boverket 

 Försäkringskassan 

 Skolverket 

 Valmyndigheten 

 SCB 

Samordnas av Strategienheten 

Lämnar underlag: 

 Tekniska  

 Bygg och miljö 

 Ekonomi 

 Kultur och fritid 

 IT 
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KÄLLA: 

Statistik och rapporteringar 
 
 

KÄLLA: 

Enkät till kommunerna 
 
  

 Kolada 

 Vattenmyndigheten 

 Boverket 

 Försäkringskassan 

 Skolverket 

 Valmyndigheten 

 SCB 

Samordnas av Strategienheten 

Lämnar underlag: 

 Tekniska  

 Bygg och miljö 

 Ekonomi 

 Kultur och fritid 

 IT 

2017 extra fokus: 
kemikalier/giftfri miljö  

 social hållbarhet. 
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Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 
 

FRISKARE VATTEN 
Mål: Kustvatten, sjöar och vattendrag i Östhammars kommun ska vara 
ekologiskt hållbara och kunna användas av människan. Grundvattnet ska 
ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. 
 

NATUR FÖR MÄNNISKOR, VÄXTER & DJUR 
Mål: I Östhammars kommun ska vi bevara och förstärka den biologiska 
mångfalden och öka möjligheten för boende och besökare att uppleva 
våra naturmiljöer. 
 

GIFTFRI MILJÖ 
Mål: I Östhammars kommun ska ämnen i miljön som skapats i eller 
utvunnits av samhället, inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

 

ENERGI & KLIMAT 
Mål: I Östhammars kommun ska vi ha en effektiv energianvändning, 
minska vår klimatbelastning och planera klimatsmart. 
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Policy för hållbar utveckling Östhammars kommun 
Antagen december 2016 

 
• Planetära gränser 
• Försiktighetsprincipen 
• Resurseffektivitet 
• Kretsloppsprincipen 
 
Folkhälsa, krav i upphandlingar, öppen redovisning av resultat. 
 
Uppdrag 2017: Social hållbarhet ska inarbetas i policyn 
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KÄLLA: Statistik och rapporteringar 
 
 

KOLADA 

Nöjd medborgar-index, gång och cykelvägar    52 

Nöjd medborgar-index, miljöarbete     53 
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KÄLLA: Statistik och rapporteringar 
 
 

KOLADA 

Nöjd medborgar-index, gång och cykelvägar    52 

Nöjd medborgar-index, miljöarbete     53 
 

VATTENMYNDIGHETEN 

Plan, ÖP etc. tar hänsyn till miljökvalitetsnormer vatten  Ja 

Hög skyddsnivå för enskilda avlopp, fastställda områden Nej 

Har kommunen VA-plan       Nej 
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KÄLLA: Statistik och rapporteringar 
 
 

KOLADA 

Nöjd medborgar-index, gång och cykelvägar    52 

Nöjd medborgar-index, miljöarbete     53 
 

VATTENMYNDIGHETEN 

Plan, ÖP etc. tar hänsyn till miljökvalitetsnormer vatten  Ja 

Hög skyddsnivå för enskilda avlopp, fastställda områden Nej 

Har kommunen VA-plan       Nej 
 

BOVERKET 

Förvaltning m ansvar för klimatanpassning    Ja 

Energiplan/motsvarande       Ja 

Åtgärdsprogram för buller       Ej svar/Nej 

Förebygger kommunen avfall (mer än återvinning)  Ja 

Plan/program för dricksvattenförsörjning    Nej. arbete har påbörjats 

 

Handling N, KSAU 2017-05-16 
11 av 15



FORTS. KÄLLA: Statistik och rapporteringar 
 
 

FÖRSÄKRINGSKASSAN 

Antal sjukdagar under 12 månader   12,1 dagar 
 

 

SKOLVERKET 

Andel elever ej behöriga till gymnasieskolan  19,2 % 
 

 

VALMYNDIGHETEN 

Valdeltagande Riksdagsvalet 2014   85,18 % 
 

 

SCB 

Andel som förvärvsarbetar     83,6 % 
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KÄLLA: Enkät till kommunerna 
 
 

KLIMAT & TRANSPORTER & BYGGNADER 

Vi har miljömål för klimatområdet och arbetar med minskade utsläpp från transporter och 
minskad energianvändning för uppvärmning. Vi har inte så högt ställda mål som Agenda 
2030 och använder inte livscykelanalyser i byggprojekt. Uppföljning av mål behövs. 
 

 

LEDNINGSSYSTEM, UPPHANDLING, EKONOMI 

Vi har inget ledningssystem för miljö/hållbarhet. Vi har börjat ställa miljökrav och sociala 
krav, men har ännu ingen regelbunden uppföljning av våra krav vid leverans av varor/tjänster. 
Vi har inga placeringsdirektiv för minskad klimat/miljöpåverkan. 
 

ÅTERVINNING & LIVSMEDEL 

Vi arbetar med återvinning på flera sätt men kan göra mer för att förebygga avfall och med 
information om återvinning och återbruk. Vi arbetar för att öka mängden närproducerat, 
ekologiskt och minskad klimatpåverkan från livsmedel. Vi samlar in matavfall. 
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FORTS. KÄLLA: Enkät till kommunerna 
 
 

KEMIKALIER 

Vi arbetar med giftfri förskola och skola. Vi arbetar för att ställa hårdare kemikaliekrav i 
upphandlingar men har en del kvar att utveckla inom det området, liksom uppföljning av 
krav. Vi har inte en kemikalieplan för kommunala verksamheter. Vi samarbetar med andra 
kommuner och andra aktörer inom tillsyn och för att informera konsumenter. 
 

NATURMARK & ÅKERMARK 

Vi arbetar förebyggande genom naturvärdesinventeringar inför detaljplaner, för minska 
påverkan på naturmiljöer och åkermark som resurs vid exploatering. Vi har inget program för 
skötsel av kommunal mark. men arbete pågår med grönstrukturprogram med det som mål. 
 

SOCIAL HÅLLBARHET 

Vi har en jämställdhetsstrategi. Vi är jämställda inom högsta ledningsgruppen men inte 
gällande totala antalet chefer och övriga anställda. Vi har inget program för att minska 
boendesegregation. Vi har ännu inte börjat ställa sociala krav i upphandlingar, men det ingår 
i den nya inköpspolicy som är under beredning. 
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Varje år rankar Aktuell Hållbarhet Sveriges 
kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv 
 

Under våren 2017 pågår insamling av data från 
nationell statistik och enkätsvar från kommunerna 
 
Resultat presenteras under juni/juli. 
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Datum Dnr Sid 
2017-03-17 1 (1) 

Strategienheten 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Ungas välbefinnande 
Uppdrag 2017 
I KS budget för 2017 finns 1,2 miljoner kronor avsatta som en extra satsning kring 
ungas välbefinnande.  

• En styrgrupp med representanter från samtliga förvaltningar driver arbetet, som
leds och koordineras från Strategienheten.

• Förvaltningarna informerar respektive nämnd löpande om pågående arbete.
• Styrgruppen rapporterar till Kommunstyrelsen.

Styrgruppen fungerar även som styrgrupp för kommunens samlade ANDT-L-arbete för 
vilket BUN har det huvudsakliga operativa ansvaret, i samverkan med ffa SN och KFN. 

Syfte och mål 

 
 Syfte:  

Förbättra ungas välbefinnande genom strategiska- och strukturpåverkande insatser. 

Mål 2017: 

1. Ta fram en nulägesanalys; Profil - ungas välbefinnande i Östhammars kom-
mun.

Profilen behöver omfatta: 
 Samlad statistik kring ungas välmående, inom ramen för kommunens samt-

liga verksamhetsområden; däribland skolresultat, upplevd hälsa, behov av
vård/omsorgs- insatser, familjeförhållanden, socioekonomiska förhållanden,
ANDT-L, trygghet, tillgång till kultur, delaktighet, fritidsintressen osv.

 Fördjupande kvalitativa data som komplement till de kvantitativa. Tex inter-
vjuer med enskilda eller fokusgrupper.

 Kartläggning av pågående intern- och extern samverkan inom området
 Pågående internt- och externt arbete inom området
 Kartläggning av styrdokument, överenskommelser osv inom området

 Analys av samlat material
 Rekommendationer eller föreslagna prioriteringar utifrån analys av fynd.

Profil - ungas välbefinnande bekostas med budgeterade medel för uppdraget och ut-
förs av extern konsult. 

2. Ta fram mål/strategier/handlingsplan/motsvarande på området inför 2018 och
framåt, utifrån resultat i Profil - ungas välbefinnande.
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Regionkontoret 
Storgatan 27  │  Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 

 www.regionuppsala.se 

2016-04-06 

Enheten för hållbar utveckling 

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg 

E-post: Cecilia.carlqvist@regionuppsala.se

Till kommuner i Uppsala län, Trafikverket region öst och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 

Länstransportplan för Uppsala län 2014-2025: 
Möjlighet för länets kommuner, Trafikverket region Öst och 
Kollektivtrafikförvaltningen UL att inkomma med objekt/åtgärder 
i transportsystemet som bedöms ha en kostnad under 25 
miljoner kronor till verksamhetsplan 2018 

Nu gällande länsplan för transportinfrastruktur omfattar åren 2014-2025. Den antogs  

av regionstyrelsen i november 2013. Planens ramar har fastställts av  

regeringen och innehållet fastställdes av förbundsfullmäktige våren 2014.  

Planen är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala 

infrastrukturen i Uppsala län tidsperioden 2014-2025. Länstransportplanen är direkt 

kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och kollektivtrafikmyndighetens 

trafikförsörjningsprogram (TRF). 

Länstransportplanens innehåll är på en förhållandevis översiktlig nivå. De brister som 

anges i planen, dess prioritering, och inriktning behöver många gånger stämmas av mot 

den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via 

särskilda åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra analyser, innan slutlig planering och 

genomförande kan bli aktuellt. 

Region Uppsala har nu påbörjat processen med att ta fram en verksamhetsplan för 2018 

och med utblick tre år framåt.  

Region Uppsala ger nu länets kommuner, Trafikverket region Öst och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL möjlighet att inkomma med objekt/åtgärder i 

transportsystemet som bedöms ha en kostnad under 25 miljoner kronor. Region Uppsala 

är medvetna om att länets kommuner, Trafikverket region Öst och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL nyligen har skickat in sina brister i transportsystemet 

inför framtagandet av kommande länstransportplan.  
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Enligt processen med framtagandet av verksamhetsplan ska Region Uppsala ge 

kommunerna, Trafikverket region Öst och Kollektivtrafikförvaltningen UL möjlighet att 

inkomma med förslag på objekt/åtgärder som kan tas in verksamhetsplan för 2018 med 

utblick mot 2021. 

 
Figur 1: Processkarta för framtagande verksamhetsplan(VP) för LTP genomförande 2018 med utblick mot 2021. 

 

Regionala utvecklingsnämnden kommer i december att besluta om verksamhetsplan för 

genomförande av länstransportplanen. Länets kommuner, Trafikverket region Öst och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL kommer att få del av den fastställda verksamhetsplanen i 

december 2017. 

 

Skicka era förslag på objekt/åtgärder senast den 19 maj till Cecilia Carlqvist, 

cecilia.carlqvist@regionuppsala.se 

 

Vid frågor kontakta Cecilia Carlqvist och Ola Kahlström. 

 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Carlqvist och Ola Kahlström 

Infrastrukturstrateger 

Enheten för hållbar utveckling 

Regionkontoret, Region Uppsala 

 

Handling P, KSAU 2017-05-16 
2 av 2

mailto:cecilia.carlqvist@regionuppsala.se


Datum Dnr Sid 
2017-05-04 1 (4) 

Strategienheten 
Namn 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Folkmotion som ersättning för   
Medborgarförslag och Namninsamling 
Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår att tjänsten Folkmotion införs i enlighet med bifogat 
förslag och ersätter de befintliga tjänsterna Medborgarförslag och Namnin-
samling. Införandet av Folkmotion sker Q3 2017.  

Bakgrund 

Nationellt 
Demokratiutredningen (SOU 2016:5) föreslår att s.k. folkmotion införs till riks-
dagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att en enskild 
individ kan väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberät-
tigade till riksdagen eller av de folkbokförda i en kommun eller ett landsting ska 
det tas upp som en motion.  

Ur Demokratiutredningen (kap 13.5, s 502) 
Ett medborgarförslag kan skapa en relation mellan enskilda medborgare och förtroen-
devalda, men inte mellan förtroendevalda och sammanslutningar av medborgare. De 
förtroendevalda tenderar inte heller att utifrån enskilda medborgarförslag föra en dia-
log med medborgarna. Därmed har medborgarförslagen begränsad effekt på det demo-
kratiska samtalet och åsiktsbildningen. Medborgarförslaget är dessutom ett verktyg som 
inte ger någon indikation på om det finns en stark opinion i den fråga som väcks. Enligt 
vår utvärdering har medborgarförslagen främst använts som en förslagslåda.  

Flera kommuner och landsting har också framfört att behandlingen av medborgarför-
slagen tar mycket tid i anspråk. Vi anser därför att förutsättningarna för dialog mellan 
väljare och förtroendevalda behöver utvecklas och därför bör medborgarförslaget er-
sättas med ett nytt verktyg: folkmotion. 

Inga nationella beslut är fattade i frågan. 

Lokalt 
Vid gruppledaröverläggning 170403 kom gruppledarna överens om att jobba 
vidare med målet att införa Folkmotion som ersättning för de befintliga delak-
tighetstjänsterna Medborgarförslag och Namninsamling. 

Beslut i Kommunfullmäktige behövs för att upphöra med Namninsamling och 
Medborgarförslag och att införa Folkmotion. 
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Nuläge 
 
I dagsläget används två olika delaktighetstjänster som tillsammans tangerar det 
som i Demokratiutredningen benämns Folkmotion. Dessa båda befintliga tjäns-
ter beskrivs nedan, i enlighet med information som finns på kommunens externa 
web-sida.  
 

Medborgarförslag till kommunfullmäktige (från extern hemsida) 
Alla som är folkbokförda i Östhammars kommun får skicka förslag till kommun-
fullmäktige. Dessa förslag kallas för medborgarförslag. Följande regler gäller 
för medborgarförslag: 

• Förslaget ska vara skriftligt och ha uppgift om förslagsställarens namn, 
adress och telefonnummer. Använd gärna vår e-tjänst Medborgarförslag 

• Medborgarförslag ska handla om sånt som fullmäktige eller någon av 
nämnderna har befogenhet att bestämma om. Om du har ett klagomål el-
ler ett förslag till ändring i kommunens verksamheten är det bättre att du 
vänder dig till Östhammar Direkt 

• Medborgarförslag får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild 
person eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd 

• Varje medborgarförslag får bara handla om ett ämne. Vill du ta upp 
flera ämnen, skriv flera medborgarförslag  

• När ditt medborgarförslag har utretts och beslut ska fattas kommer du 
att få reda på det av fullmäktige eller den nämnd som tagit hand om 
ärendet.  

• Du har rätt att själv presentera ditt medborgarförslag när det behandlas 
av fullmäktige eller nämnd 

I dagsläget krävs att endast en folkbokförd person skickar in ett förslag, för att 
denna fråga skall beredas och utredas i likhet med en motion inlämnad från le-
damot i kommunfullmäktige. Det ger att även förslag med låg förankring bland 
invånarna kan ta oproportionerligt stora resurser i anspråk. 

Namninsamling (från extern hemsida) 
Du kan skapa eller stödja en namninsamling om något i Östhammars kommun i 
vår e-tjänst Namninsamling. När du skapar en namninsamling är det viktigt att 
du skriver ett förslag som andra kan ta ställning till och stödja om de vill. Det är 
också en bra idé att berätta för andra om din namninsamling på till exempel Fa-
cebook eller Twitter.  

Webbredaktionen och kommunledningen granskar din namninsamling innan den 
publiceras på sidan för att se att den följer de regler som gäller för namnin-
samlingar. Andra kan skriva under din namninsamling först efter att den publi-
cerats.  

Om det är många som skriver under din namninsamling kommer den att lämnas 
vidare till kommunstyrelsen som bestämmer vad som ska göras.  

Följande regler gäller för Namninsamling:  
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• Du får inte publicera namn på personer som inte kan antas ha gett sitt 

medgivande till publicering 
• Om din namninsamling inte överensstämmer med våra riktlinjer och regler 

kan vi välja att inte publicera den eller ta bort den, om den redan publice-
rats. Vi förbehåller oss rätten att ta bort namninsamlingar utan att meddela 
avsändaren. 

• Falska underskrifter på en namninsamling kan leda till att vi tar bort nam-
ninsamlingen 

• Namninsamlingen ska handla om sånt som fullmäktige eller någon av 
nämnderna har befogenhet att bestämma om 

• Namninsamlingen får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild 
person eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd 

Inlägg i kommunens delaktighetstjänster får inte innehålla:   

• Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar 
• Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier 
• Olovliga våldsskildringar eller pornografi 
• Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet 
• Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material 
• Svordomar eller obscena ord 
• Kommersiella budskap eller reklam 

I dagsläget finns ingen beslutat gräns för vad ”många” är, vilket gör att beslut 
om vilka namninsamlingar som lämnas vidare till kommunstyrelsen kan uppfatt-
tas som godtyckligt och oreglerat.  

Ny tjänst – Folkmotion 
 
Utformandet av modellen för Folkmotion bygger i stora delar på en samman-
slagning och förfining av befintliga tjänster. Detta antas ge en tjänst som i större 
utsträckning speglar idéer och förslag med förankring hos en betydande del av 
invånarna. Gränsen om 1 % bedöms inte heller vara så hög att den hindrar för-
slag från att nå beredning.  
 
Interna arbetsrutiner för den nya tjänsten utformas inför att tjänsten träder i kraft.   
 

Folkmotion 
Du kan skapa eller stödja en folkmotion om något i Östhammars kommun i vår 
e-tjänst Folkmotion. När du skapar en folkmotion är det viktigt att du skriver ett 
förslag som andra kan ta ställning till och stödja om de vill. Det är också en bra 
idé att berätta för andra om din motion på till exempel Facebook eller Twitter.  

Motionen granskas innan den publiceras på sidan för att se att den följer de reg-
ler som gäller för folkmotioner. Andra kan skriva under din motion först efter att 
den publicerats.  

Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under din Folkmot-
ion kommer den att lämnas vidare till kommunstyrelsen som bestämmer hur mot-
ionen skall hanteras. 
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Följande  gäller:  

• Folkmotionen ska vara skriftligt och ha uppgift om förslagsställarens 
namn, adress och telefonnummer. Använd gärna vår e-tjänst Folkmotion. 

• Folkmotionen ska handla om sånt som fullmäktige eller någon av nämn-
derna har befogenhet att bestämma om. Om du har ett klagomål eller ett 
förslag till ändring i kommunens verksamheten är det bättre att du vän-
der dig till Östhammar Direkt 

• Du får inte publicera namn på personer som inte kan antas ha gett sitt 
medgivande till publicering 

• Om din motion inte överensstämmer med våra riktlinjer och regler* kan 
vi välja att inte publicera den eller ta bort den, om den redan publice-
rats. Vi förbehåller oss rätten att ta bort motioner utan att meddela av-
sändaren. 

• Motionen får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person 
eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd 

• Möjligheten att stödja en motion ges under max sex månader.  
• En Folkmotion får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild 

person eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd 
• Varje motion får bara handla om ett ämne. Vill du ta upp flera ämnen, 

skriv flera Folkmotioner.  
• När din motion har utretts och beslut ska fattas kommer du att få reda på 

det av fullmäktige eller den nämnd som tagit hand om ärendet.  
• Du har rätt att själv presentera din Folkmotion när det behandlas av 

fullmäktige eller nämnd 
• Falska underskrifter på en motion kan leda till att vi tar bort namnin-

samlingen 

*Riktlinjer och regler 

Inlägg i kommunens delaktighetstjänster får inte innehålla:  

• Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar 
• Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier 
• Olovliga våldsskildringar eller pornografi 
• Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet 
• Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material 
• Svordomar eller obscena ord 
• Kommersiella budskap eller reklam 

 
Informationsinsats 
Kopplat till införande av Folkmotion och borttagande av Namninsamling och 
Medborgarförslag krävs en plan för kommunikation av den nya tjänsten samt hur 
synpunkter som inte är att betrakta som Folkmotion kan lämnas och hanteras.   
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Lednings- och verksamhetsstöd 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro

www.osthammar.se kommunen@osthammar.se SE212000029001 1 31 70-6 

Förvärv av aktier i Inera AB 

Sammanfattning 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-
hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och 
omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt 
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess 
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag 
AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner 
har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter 
den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att 
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och 
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – 
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka 
inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och 
samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också 
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett 
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja 
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala 
lösningar.  
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Förslag till beslut 
Östhammars kommun föreslås besluta att:  

• Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 

• Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 

• Att förvärvet finansieras av Kommunstyrelsen och belastar ansvarskod 
114300. 

 
 
Linn Sunnelid 
Administrativ chef 

 
 

Bilagor: 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 
Anslutningsavtal, bilaga 2 
Aktieägaravtal, bilaga 3  
Bolagsordning, bilaga 4 
Ägardirektiv, bilaga 5 
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 
 
 

Information från SKL1 
 
Bakgrund Inera AB 
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 
digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 
redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster 
för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 
Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med 
ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades 
Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). 
År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade 
uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och 
projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 
landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor 
(2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare i vård 
och omsorg.  

                                                 
1 Erbjudande om delägarskap i Inera, brev adresserat till kommundirektören den 
24 mars 2017 från Lena Dahl, Tf VD, Sveriges Kommuner och Landsting 
 

Handling R, KSAU 2017-05-16 
2 av 6



 
 3 (6) 

 
 
 
Beredning på nationell nivå 
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under 
ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar 
för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för 
SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, 
landsting och regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och 
erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes 
en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, 
landsting och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”. 
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 
förvärvslösning. 
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd 
av Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående 
av jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, 
Västra Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna 
(Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun). 
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har 
särskilt belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga 
övervägandena har inhämtats.  
 
Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället 
fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att 
höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på 
välfärden. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta 
de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt 
verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd.   
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är 
positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder 
service digitalt. Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala 
pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva 
till vård, konsultation och behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara 
två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras 
förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre.  
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige 
fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, 
samordning och grundläggande förutsättningar såsom standarder för 
informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala förnyelsen av det offentliga 
Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en avsiktsförklaring – Digitalt 
först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och 
relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som 
bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt först innebär också 
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att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta invånaren och 
företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att 
göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och 
möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som 
bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt 
klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen 
leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar 
utveckling.  
 
SKL:s digitaliseringsarbete 
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka 
hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners 
digitalisering är: 

• Medlemsgemensamma digitala lösningar.  
• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam 

kravställning. 
• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas 

verksamheter. 
 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större 
utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade 
insatser och öka nyttan för landsting och regioner.  
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den 
digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga 
indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande 
möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns 
likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och 
företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en 
alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra 
för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete 
innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten 
kan höjas.  
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för 
SKL att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma 
digitala lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga 
upp all kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och 
kompetens kan återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna 
ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är 
det viktigt att det är kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska 
styra det som ska göras. 
 
Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning 
och ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här 
efterlyses tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma 
kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.  
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SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens 
och genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala 
lösningar har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns 
ökade behov här. SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en 
närmare samverkan för att stärka medlemmarnas roll som beställare genom att 
arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus 
upphandlingskompetens kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera 
är ansvariga, eller där kommuner väljer att själva upphandla. 
 
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande 
”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” 
att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhället. För 
offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av flippade klassrum, 
läkarbesök på nätet och digital deklaration.  
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först 
kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort 
intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om vägledning 
och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta både för den 
enskilde invånaren och företaget, men också för den egna förvaltningen och 
medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala 
transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa.  
 
Genomförande  
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – 
genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att 
samtliga landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu 
äger fem aktier vardera.   
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för 
att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där 
SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, 
landsting och regioner för att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla 
gemensamma lösningar och tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som 
kommer att behövas. 
 
Finansiering  
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket 
per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta 
värde har varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger 
SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 
procent.  
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört 
värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar 
i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. 
Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande 
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drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig 
SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.  
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som 
avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader 
kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.  
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta 
ligger i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande 
aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte 
omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras 
modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny 
finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och 
har ännu inte införts fullt ut.  
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den 
ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte 
har ett dominerande inflytande över bolaget.  
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet 
och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs 
förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och 
godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna ska i samband 
med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till 
nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför 
ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se bilagor).  
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 
"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 
aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 
gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 
Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 
enligt punkt 1.3 ovan. 

 

5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 
och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 
gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 
Köparen lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 
Köparen lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 
utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 
detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 
avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 
skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar.  
 
DATUM: 
 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 
inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 
Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 
parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 
kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  
 
__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 
"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 
i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 
bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 
bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 
bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 
huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 
över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 
från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 
något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 
anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 
Ägarråd respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 
räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 
kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 
att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 
ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 
tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 
ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 
Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 
minskat med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 
som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 
regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 
samtliga delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 
styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   
lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 
regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 
och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 
bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 
avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 
kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 
sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 
inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 
Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 
i sin helhet och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 
detta i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 
köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 
Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 
varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 
aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 
härtill av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 
eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 
och bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 
längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 
 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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 Sid 1/3 

BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

1. BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Inera AB. 

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c §
kommunallagen agera affärsmässigt.

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

4. BOLAGETS SYFTE

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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BILAGA 5
2017-03-24  1(4) 

SKL Företag AB 
Postadress: 118 82 Stockholm,   Besök: Hornsgatan 20,   Tfn: 08-452 70 00,   Fax: 08-452 72 25 
www.sklab.skl.se,   Epost: info@sklforetag.skl.se,   Postgiro: 67 33 01-8,   Bankgiro: 251-7381,   Org nr: 556117-7535 

Lena Dahl 

Ägardirektiv för Inera AB 
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607

Ägare 
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  

Bolagets verksamhet 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga. 

Bolagets styrning 
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.  

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning. 
 
 
Verksamhetens finansiering 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet.  
 

Strategier för koncernen 
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 
service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 
 
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning.  
 

Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 
 

Bolagets utveckling 
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan. 
 

Investeringar 
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 
 

Ekonomiska krav 
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 
rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 
dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 
 

Utdelning 
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Innehåll
3  Inera i korthet 

4  Styrelseordförande och vd har ordet

6 Delaktiga patienter förändrar och förbättrar vården

8  Nationell patientöversikt

10  1177 Vårdguiden och UMO – i allmänhetens tjänst

12  Nu kan alla hålla koll på hur sjuka vi är

13  Lyckat byte av SITHS-certifikat

14 Ineras tjänster öppna för kommersiella företag

15  Vården i siffror

16  Nytt projekt för nöjdare kunder

17 Ineras kärnkompetens, styrning och ledning

18 Tjänster och projekt

22 Flerårsöversikt

24 Styrelse och ledningsgrupp

26 Revisionsberättelse
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.

0

11
77

.s
e

se
ss

io
ne

r

11
77

.s
e

se
ss

io
ne

r

H
itt

a 
jä

m
fö

r  
vå

rd
 s

ök
ni

ng
ar

H
itt

a 
jä

m
fö

r  
vå

rd
 s

ök
ni

ng
ar

in
ko

m
na

  
sa

m
ta

l 1
17

7

in
ko

m
na

  
sa

m
ta

l 1
17

7

in
lo

gg
ni

ng
e-

tjä
sn

te
rn

a

in
lo

gg
ni

ng
e-

tjä
sn

te
rn

a

in
vå

na
rk

on
to

n
e-

tjä
sn

te
rn

a

um
o.

se
se

ss
io

ne
r

um
o.

se
se

ss
io

ne
r

10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000

1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %

Handling R, KSAU 2017-05-16 
22 av 28



23

377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Inera AB 
Box 17703
118 93 Stockholm

www.inera.se
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Tilläggsbudget 2017 

SN 2017 övertagande Daglig verksamhet från EAS extra medel motsvarande 2 914 tkr 
2016 års förbr under EAS 
- ram i budgetarbete 2018

KS teknisk förvaltning 2017 Distributionscentral Bev anlag 2016 (700 tkr)  225 tkr 
fortsatt projekt varav återstår kostnad 2017 

KS 2017 Extra Folkomröstning beräknat feb 2018 Kostn ber period 2017   100 tkr 
- tillf ram 500 tkr i budget
arbete 2018

KS 2017 Visionsarbete och Organisationsöversyn Ny satsning 2017 400 tkr 

SUMMA 3 639 tkr 

Finansiering genom omfördelning av budget 2017 

KS Räntenetto Beräknat lägre ränte- -3 000 tkr
kostnad än budgeterat 

KS Skatteintäkter -639 tkr
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Lönekartläggning 2016 för Östhammars kommun 

Vad är en lönekartläggning och varför görs den? 

Kommunen tillämpar individuell och differentierad lönesättning som bygger på att det är både 
tjänsten och individen som lönesätts. Möjligheten att premiera enskilda arbetstagares 
arbetsresultat ger en lönedifferentiering [ur Likabehandlingspolicyn]. 

Lönkartläggning är en metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Osakliga löneskillnader är de som direkt eller indirekt har samband 
med kön. Det är alltså fråga om diskriminering. Alla medarbetares villkor, rättigheter och 
utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela Östhammars kommun [ur Likabehandlingspolicyn].
Jämställda löner och villkor är avgörande för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, 
och därmed säkra vår kompetensförsörjning.  

Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare, med minst tio anställda, från och med 
2017 årligen genomföra en lönekartläggning. 

Hur görs lönekartläggningen? 

Kommunens yrken har delats in i 68 olika yrkesgrupper: 9 könsneutrala yrkesgrupper, 50 
kvinnodominerade yrkesgrupper och 9 mansdominerande yrkesgrupper. En grupp anses vara 
kvinnodominerad om den består av mer än 60 % kvinnor och mansdominerad om den består 
av mer än 60 % män. Övriga grupper betecknas som könsneutrala. 

För att kunna göra lönejämförelser mellan olika yrkesgrupper görs en så kallad 
arbetsvärdering. Östhammars kommun har bedömt alla yrkesgrupper utifrån fyra viktade 
kriterier:  

 Kunskap och färdigheter, 30% (exempelvis krav på utbildning)

 Arbetsinsats, 30%  (exempelvis arbetstakt och flexibelt arbetssätt) 

 Ansvarstagande, 30% (exempelvis ansvar för budget och personal) 

 Arbetsförhållanden , 10% (exempelvis nattarbete, risker, påfrestningar) 
Med hjälp av data från kommunens HR-system har eventuella löneskillnader analyserats: 

1. Inom grupper som består av både kvinnor och män.

2. Mellan grupper:

a) Kvinnodominerade grupper har jämförts med likvärdiga mansdominerade och/eller
könsneutrala grupper

b) Mansdominerade- och könsneutrala grupper har jämförts med kvinnodominerade
grupper som har högre värdering men lägre lön.

Kartläggningen i Östhammars kommun omfattar lönerna för drygt 1 900 anställda (2016 års 
löneläge). I lönekartläggningen har det webbaserade verktyget Lönevågen använts.  

I lönekartläggningen kartläggs och analyseras också bestämmelser och praxis om löner och 
andra anställningsvillkor som tillämpas i Östhammars kommun.  
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Vad visar lönekartläggningen? 

Såhär fördelas den totala lönemassan mellan kvinnor och män: 

 Medellön kr 
Antal 

m/kv 

Andel 

m/kv % 

Löneandel 

% 

Anställnings-

tid år 

Medelålder 

år 

Kvinnor 26 983 1 647 85 84 18 47 
Män 30 315 287 15 16 11 46 
Totalt 27 475 1 934 100 100 17 47 
 

I sju grupper bedöms det föreligga osakliga löneskillnader inom gruppen: bibliotekarier, 
chefer i grupp A, fastighetsskötare, kartingenjörer, lärare i grundskolans praktiska och 
estetiska ämnen, samordnare samt sim- och sporthallspersonal. 

Mellan följande grupper förekommer osakliga löneskillnader:   

- Sociala handläggare (kvinnodominerad) är högre värderad än IT-tekniker 
(mansdominerad) och lika värderade som yrkeslärare på gymnasiet (mansdominerad), 
men har lägre lön än båda.   

- Fritidsledare (kvinnodominerad) är högre värderade än vaktmästare (mansdominerad), 
men har lägre lön.  

- Arbetsterapeuter (kvinnodominerade) är lika värderade som yrkeslärare på gymnasiet 
(mansdominerad) men har lägre lön.  

- Fysioterapeuter/sjukgymnast (kvinnodominerade) är lika värderade som yrkeslärare på 
gymnasiet (mansdominerad) men har lägre lön.  

Styrdokumenten Lönepolitik och Riktlinjer för lönesättning och övrig löneförändring bedöms 
inte bidra till diskriminerande lönsättning, men de kan förtydligas för att ytterligare betona 
vikten av jämställd lönesättning.  

Vilka åtgärder ska vidtas? 

Osakliga löneskillnader ska enligt diskrimineringslagen åtgärdas så snart som möjligt, dock 
senast inom tre år. 

Justeringar har gjorts för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader i fem grupper: 
bibliotekarie, chefsgrupp A, fastighetsskötare, samordnare och sim- och sporthallspersonal. 
För kartingenjör, lärare grundskolans praktiskt estetiska ämnen, sociala handläggare, 
fritidsledare, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast kommer handlingsplaner att 
upprättas. 

Nya, gemensamma, lönekriterier ska tas fram för att tydliggöra bedömningsgrunderna för 
lönesättning och skapa ännu bättre förutsättningar för att sätta lön efter prestation.  

Alla lönesättande chefer kommer att erbjudas utbildning i jämställd lönesättning. 

I styrdokumenten Lönepolitik och Riktlinjer för lönesättning och övrig löneförändring ska 
justeringar göras för att tydliggöra jämställd lönesättning. 

 

Frågor och svar 

Hur har grupperingen av yrken gjorts?  

Utgångspunkten är att en viss grupp ska innehålla arbeten som har lika eller åtminstone i all 
väsentlighet lika arbetsuppgifter. Bedömningen har gjorts med hjälp chefer inom 
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organisationen och en extern konsult som har stor erfarenhet av lönekartläggningar inom 
kommuner och landsting. 

Hur har arbetsvärderingen gått till?  

Arbetsvärderingen har gjorts genom att varje yrkesgrupp har värderats utifrån 24 frågor under 
rubrikerna kunskap och färdigheter, arbetsinsats, ansvarstagande och arbetsförhållanden. 
Frågorna har besvarats med hjälp av chefer inom organisationen och en extern konsult som har 
stor erfarenhet av lönekartläggningar inom kommuner och landsting. 

Har lönekartläggningen samverkats? 

De fackliga organisationerna informeras om lönekartläggningen via central samverkansgrupp 
på Östhammars kommun.  

När genomförs nästa lönekartläggning? 

Nästa lönekartläggning kommer att genomföras under hösten/vintern 2017. Till grund för 
kartläggningen ligger då de nya lönerna, det vill säga efter 2017 års löneöversyn. 

Hur ser handlingsplanerna ut? Vem ansvarar för att de genomförs? 

Närmaste chef ansvarar för lönesättning av sina medarbetare och är därför ansvarig för att 
komma tillrätta med de osakliga löneskillnaderna. Det kan innebära både individuella och 
generella lönehöjningar. Osakliga löneskillnader ska enligt diskrimineringslagen åtgärdas så 
snart som möjligt, dock senast inom tre år. Handlingplanerna upprättas med stöd av Lednings- 
och verksamhetsstöd.  

Kan man använda en lönekartläggning till något annat än att hitta osakliga löneskillnader? 

Lönekartläggningen ger oss en tydlig överblick över hela lönestrukturen. Den kan vi använda 
som underlag för exempelvis lönesättning vid nyanställning, löneöversyn och lönepolitik med 
mera. 
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Köpeavtal 

Säljare: Östhammars kommun,212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammars kommun 

Köpare: Credentia AB, 556025-2891, Stockholmsvägen 28, 761 43 Norrtälje 

Objekt: Fastigheten Östhammar 1:7, se bifogad karta. 

Köpeskilling: 1 372 400:- / Enmiljontrehundrasjuttiotvåtusenfyrahundra/ kronor (400 kronor 

per BTA bostad) 

§1

Köpeskillingen ska betalas kontant i sin helhet då bygglov beviljats. Tillträdet sker när

bygglov beviljats.

§2

När köpeskillingen har betalats i sin helhet skall säljaren överlämna kvitterat köpebrev till

köparen.

§3

Köparen svarar för lagfartskostnader i samband med detta förvärv.

§4

Köparen ska betala anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt vid anslutningstillfället

gällande taxa för kommunala vatten och avloppsanläggningar. Anslutningsavgiften ska

reduceras med kostnaden för utbyggnaden av etappen.

§5

Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra två för permanent bruk avsedda

flerbostadshus. I det fall köparen överlåter fastigheten skall denna förbindelse införas i

köpekontraktet vid överlåtelsen. Credentia skall samtidigt förbinda sig till att teckna ett

totalentreprenadkontrakt med bostadsrättsföreningen för att uppföra byggnaderna.
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§6 

Detta avtal gäller under förutsättning av att Östhammars kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna avtalet. Om ett sådant beslut inte kommer till stånd förfaller detta avtal utan 

ersättningsrätt för någon av parterna. 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka köpare och säljare tagit varsitt. 

 

Östhammars Kommun   Credentia AB 
Säljare    Köpare 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

……………………………………….   ……………………………………….  

 

 

 

……………………………………….   ……………………………………….  

Jacob Spangenberg   Ronny Jansson 

 

 

 

……………………………………….  

Annila Bexelius 

 

 

Säljarens egenhändiga namnteckningar  

bevittnas: 

 

 

……………………………………….  

 

 

……………………………………….  
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29:1
29:5

29:6

29:7

29:829:11

1:5

1:5
1:6

1:61:7

1:7

1:2000

Vald fastighet: Östhammar 1:7

Skala:
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Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Storgatan 27  │  Box 1400  │  751 44 Uppsala  │  tfn 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 

 www.ul.se 

 2017-03-23 Dnr KT2017-0106 
 

 
 

 

Kollektivtrafikförvaltningen UL  

Samhälle och Trafik 

My Larsson 

Tfn 018-611 19 37 

E-post my.larsson@ul.se 

Östhammars kommun 

Stångörsgatan 10  

Box 66 

742 21 Östhammar  

 

 

 

 

Inför ansökan om statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikåtgärder 

Hej!  

I Länstransportplanen finns medel avsatta för statlig medfinansiering enligt 

förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 

kollektivtrafikanläggningar m.m. Dessa medel ska användas för kollektivtrafikåtgärder 

utmed det kommunala vägnätet. Kommuner ges möjlighet att söka statlig 

medfinansiering för kostnad för investering, vilket kan beviljas med upp till 50 procent. 

Resterande del står kommunen för. 

Vad beträffar regionala kollektivtrafikanläggningar kan medfinansiering sökas för väg 

och avser att förbättra kollektivtrafiken och förutsättningarna att öka det kollektiva 

resandet. Statlig medfinansiering kan till exempel sökas för åtgärder för ökad 

tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning1 och åtgärder för att 

möjliggöra kombinationsresor.  

Exempel på åtgärder: 

 Pendlarparkering vid strategiska bytespunkter och stationer 

 Cykelparkering i anslutning till hållplatser, bytespunkter och stationer 

 Anslutande gång- och cykelväg till hållplatser, bytespunkter och stationer 

 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter 

Nu är det dags att börja fundera på hur behoven ser ut i er kommun framöver.  

År 2016 sökte inte er kommun.  

Förslag på åtgärder/objekt att söka statlig medfinansiering för i år: 

 Tillgänglighetsanpassning av hållplatsen Gimo sporthall 

                                                 
1 I det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län 2016 redovisas de stråk och 

bytespunkter/hållplatser som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Se även Riktlinjer för 

tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning. 
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 Tillgänglighetsanpassning av hållplatsen Östhammar Ulrikeberg 

 Tillgänglighetsanpassning av hållplatsen Östhammar Ringvägen 

Ni är välkomna att kontakta oss på Kollektivtrafikförvaltningen UL för vidare dialog 

kring aktuella objekt i er kommun samt statistik och information om hållplatser utmed 

det kommunala vägnätet.  

Processen 
Region Uppsala och Trafikverket kommer att informera om statlig medfinansiering och 

ansökningsprocessen under FFFP den 4 april 2017. När ni beslutat vilken/vilka åtgärder 

ni vill söka statlig medfinansiering för, skickar ni in det till Kollektivtrafikförvaltningen 

UL senast 19 maj. Alla inkomna ansökningar ses över och hanteras av Region Uppsala. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL skickar därefter vidare ansökningarna till Trafikverket 

för beslut. Beslut om vilka ansökningar som beviljas kommer att tas augusti 2017 och 

därefter delges.  

 

 
 

 

 

 

 

Läs mer 
För mer information om statlig medfinansiering och ansökningsprocessen kan ni besöka 

Trafikverkets hemsida: 

Mars-Maj

•Kommunerna arbetar 
fram ansökningar 

April

•4 april: FFFP – Information 
från Region Uppsala och 
Trafikverket

Maj

•19 maj: Ansökningar om statlig 
medfinansiering skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen UL

Juni

•16 juni: Ansökningar hanteras och 
skickas därefter vidare till Trafikverket 

Augusti 

•Beslut tas av Trafikverket 
och utskick sänds till 
kommunerna
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http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-

regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/  

 

 

 

Lycka till med era ansökningar! 

 

Region Uppsala 
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Bostadsförsörjningsprogram 
Östhammars kommun 2017 

Avsändare/Förvaltning, år-mån-dag 
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Bostadsförsörjningsprogram 
 
Ö S T H A M M A R S  K O M M U N  

BAKGRUND 
Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1383, 2013:866) innebär att varje kommun ska med 
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och 
ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala 
organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 
under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya 
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.  

Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Från och med 
2014 ska kommunerna därtill redovisa vilka hänsyn de har tagit till nationella och regionala 
mål och till andra planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen.  

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara underlag för kommunens arbete med 
planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes den 1 januari 
2014 in i plan- och bygglagen (2010:900) som ett allmänt intresse som kommunerna ska 
främja. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har därmed en vägledande roll vid 
tillämpning av 2 kapitlet 3 § punkt 5 i PBL. 

Process 
Bostadsförsörjningsprogrammet för Östhammars kommun har tagit sin utgångspunkt i 
befolkningens och bostadsmarknadens utveckling samt bostadsrelaterade mål på nationell, 
regional och lokal nivå. Vägledande har bland annat varit SCB:s nationella 
befolkningsprognos (2016), migrationsverkets prognos för asylinvandringen (2017), 
regeringens mål för boende och byggande (2016), Boverkets riktlinjer för bostadsförsörjning, 
Länsstyrelsens analys av den regionala bostadsmarknaden (2016) och Region Uppsalas 
regionala utvecklingsstrategi för Uppsala län (2016). Därtill kommunens nya översiktsplan 
(2016), kommunens tillväxtstrategi (2015, med förslag till revidering 2017), uppgifter från 
socialförvaltningen samt två boenderelaterade seminarier anordnade i kommunen hösten 
2016 (fastighetsseminarium i Gimo 16/9 samt seminarium kring bostadsförsörjning i 
Östhammar 18/10). 

Under samrådet december 2016 till februari 2017 har inkommit yttranden från 
socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, strategienheten, Tierps kommun, Håbo kommun, 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Östhammarshem samt Ulf Andersson. Dessa har tagits hänsyn till i 
programmet. 
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LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN 
Den övergripande bilden 
I Sverige växer folkmängden nu med över 100 000 personer per år och år 2016 med hela 
144 000 invånare. Mer än tre fjärdedelar av ökningen sker till följd av invandring. Enligt 
SCB:s prognos från april 2016 ökar befolkningen med omkring 150 000 personer per år till 
och med 2020. År 2025 väntas gränsen för 11 miljoner invånare passeras. Medräknat de 
asylsökande migranter som anlänt till Sverige de senaste åren har landet redan en befolkning 
på över 10 miljoner.  

Massflykt från krig och elände i Mellanöstern och Afrika i kombination med en generös svensk 
flyktingpolitik har tagit invandringen till historiskt höga nivåer. Utvecklingen nådde en kulmen 
2015, med över 160 000 asylsökande, varpå åtstramningar i flyktingpolitiken kraftigt 
minskat antalet nya asylsökande till knappt 29 000 år 2016 och en förväntad volym om ca 
35 000 år 2017. Många människor står dock fortfarande i väntan på att få asyl och ska 
snart in det reguljära samhället. 

Drygt 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen och över en tredjedel enbart i 
Stockholmsregionen. Medräknat Uppsala län, som ingår i huvudstadens pendlingsregion, 
uppgår befolkningsökningen för närvarande till över 40 000 invånare per år i länen 
Stockholm och Uppsala sammantaget. De framskrivningar som gjorts till 2050 inom ramen för 
samarbetet mellan länen i östra Mellansverige pekar på en fortsatt hög befolkningstillväxt.  

För Uppsala läns vidkommande indikerar den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län 
(2016) att det behövs en långsiktig beredskap för en befolkningstillväxt om 3 500 till 5 000 
invånare per år. År 2016 ökade länsbefolkningen med drygt 7 200 invånare och 
genomsnittet för de senaste tio åren ligger på 4 145 invånare per år. Omkring 70 procent av 
tillväxten förväntas ske i kommunhuvudorterna, varav merparten i Uppsala, och resterande 30 
procent i de mindre orterna och på landsbygden. Länets norra delar (kommunerna Heby, 
Tierp, Östhammar och Älvkarleby) har stått för en mindre del av befolkningsökningen, i 
genomsnitt 273 invånare per år sedan 2010. De senaste åren har befolkningstillväxten dock 
ökat till omkring 750 invånare per år. 

Bostadsbrist 

Bostadsbyggandet har släpat efter befolkningsökningen under många år. I kombination med 
en successiv polarisering av befolkningen till storstadsregionerna, framför allt Stockholm, har 
det inneburit en påtaglig bostadsbrist i dessa. På senare år och till följd av den höga 
invandringen har situationen blivit allt mer ansträng även i övriga landet. Hela 240 av landets 
290 kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder, enligt Boverkets 
bostadsmarknadsenkät för år 2016. 

Boverkets bedömning är att det behöver färdigställas mer än 75 000 bostäder per år fram 
till 2020. Regeringen har som målsättning att det ska byggas minst 250 000 bostäder till 
2020 eller minst 50 000 per år. År 2015 påbörjades knappt 50 000 bostäder, inklusive 
nettotillskott genom ombyggnationer. Prognosen för 2016-2017 är ca 60 000 påbörjade 
bostäder per år. Antalet färdigställda lägenheter släpar dock efter och uppgick 2015 till 
knappt 40 000 bostäder, inklusive ombyggnationer. Det är därför osannolikt att 
bostadsbyggandet hinner ikapp befolkningsökningen de närmaste åren.  

Även Uppsala län kännetecknas av bostadsbrist. År 2016 rapporterade samtliga kommuner i 
länet att det råder bostadsbrist, trots att utbyggnadstakten har ökat och närmat sig 2 000 
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färdigställda bostäder per år, varav omkring hälften i Uppsala kommun. Antalet påbörjade 
lägenheter indikerar en fortsatt ökad utbyggnadstakt och i länet har en avsiktsförklaring slutits 
mellan Länsstyrelsen och länets kommuner om en bostadsproduktion om minst 5 000 bostäder 
per år. Den regionala utvecklingsstrategin anger också ett behov att planera för 5 000 
bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2 100 nya 
bostäder per år för att möta befolkningstillväxten. 

Marknadsvillkoren skiljer sig dock markant mellan länets olika delar. Risknivån och därmed 
avkastningskravet är väsentligt lägre i Uppsala och länets södra delar än i norr. Detta gäller 
inte minst vid produktion av flerbostadshus, som utgjort 70 procent av nyproduktionen i länet 
de senaste tio åren. Efterfrågan är som starkast i de större tätorterna, framför allt Uppsala, 
och områden med hög tillgänglighet till huvudstadsregionens arbetsmarknad. 
Byggkostnaderna är däremot tämligen likvärdiga, bortsett från markkostnaden som vanligtvis 
är lägre i de mindre orterna och mer perifera områdena.  

Kapacitetsrestriktioner inom byggsektorn samt kommunernas planläggning och 
bygglovshantering påverkar också utbyggnadstakten. Det finns även en risk att en 
inbromsning av den ekonomiska tillväxten och/eller stigande räntor kan komma att försvåra 
det finansiella läget. Sveriges byggindustrier bedömer att bostadsbyggandet toppat under 
2016, men förblir på en hög nivå även 2017. Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken 
prognostiserar att räntan bottnar 2016-2017. Konjunkturbarometern och 
sysselsättningsgraden pekar samtidigt på att tillväxten är på väg att toppa ur och att vi snart 
kan vara på väg mot en svagare period.  

Situationen i Östhammars kommun 
Befolkningen i Östhammars kommun har de senaste fyra åren ökat med 560 individer eller i 
genomsnitt 140 invånare per år.  Den tidigare negativa befolkningstrenden är därmed bruten 
och 2016 uppgick befolkningsökningen till hela 259 individer. Viktiga drivkrafter bakom 
detta är en ökad flyktinginvandring men också ett stärkt inrikes flyttningsöverskott till följd av 
en lägre flyttbenägenhet bland unga vuxna, ett ökat bostadsbyggande, en stark 
arbetsmarknad med många ersättningsrekryteringar, utbygganden av 288:an samt 
Stockholm-Uppsalaregionens starka tillväxt.  
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Givet ett fortsatt mottagande av ca 100 nyanlända per år är prognosen att kommunens 
befolkning överstiger 23 000 invånare i början av 2020-talet, att jämföra med 21 822 
invånare vid utgången av 2016. Det är främst åldersgruppen 65+ som ökar, medan 
barn/ungdomar och den yrkesverksamma befolkningen utvecklas mer stabilt. Medelåldern har 
därmed stigit från 41 till 45 år sedan 2000.  

Prognosen innebär att kommunen fortsätter växa långsammare än Uppsala län. Ytterligare 
potential finns i goda pendlingslägen till Uppsala samt på längre sikt SKB:s planerade 
investeringar i slutförvar för använt kärnbränsle samt utbyggnad av SFR. Realiseras dessa kan 
kommunens befolkning komma att överstiga 24 000 invånare framåt 2030, men förutsätter ett 
ökat bostadsbyggande. 

 

 

Östhammars kommun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Snitt 2006-2015

Inrikes inflyttningar 728 858 793 795 767 826 756 849 830 868 1026 827
Inrikes utflyttningar 884 857 794 828 824 809 845 780 794 789 836 822
Inrikes flyttningsöverskott -156 1 -1 -33 -57 17 -89 69 36 79 190 5

Invandringar 56 78 87 95 103 80 57 81 87 142 134 91
Utvandringar 52 38 34 27 33 41 49 30 47 41 36 39
Invandringsöverskott 4 40 53 68 70 39 8 51 40 101 98 52

Födda 209 190 201 185 210 199 232 200 194 227 220 206
Döda 232 249 244 261 241 243 276 230 244 217 250 244
Födelseöverskott -23 -59 -43 -76 -31 -44 -44 -30 -50 10 -30 -38

Befolkningsförändring -173 -14 13 -43 -18 14 -125 90 22 189 259 19
Befolkningsantal 21 435 21 421 21 434 21 391 21 373 21 387 21 262 21 352 21 374 21 563 21 822 21 438

0-19 år 5 165 5 111 5 022 4 918 4 792 4 705 4 648 4 567 4 450 4 477 4 600 4 769
20-64 år 11 953 11 922 11 872 11 816 11 791 11 770 11 592 11 579 11 527 11 543 11 560 11 720

65+ år 4 317 4 388 4 540 4 657 4 790 4 912 5 022 5 206 5 397 5 543 5 662 4 949

0,0
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Antal män per kvinna i olika åldersgrupper, Östhammars kommun 2016 
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Könsmässigt är det viktigt att notera att det finns fler män än kvinnor i de flesta 
åldersgrupper i kommunen, förutom i åldrarna 80 år och äldre där kvinnorna till följd av en 
högre medellivslängd är fler. Totalt uppgick skillnaden mellan könen till 596 individer år 
2016, då 11 209 pojkar/män och 10 613 flickor/kvinnor var bosatta i kommunen. Framför 
allt i åldrarna 15-25 år finns ett underskott på flickor/kvinnor, vilket inverkar på 
familjebildningen och barnafödandet i kommunen. Delvis förklaras skillnaden av att fler tjejer 
än killar söker sig vidare till högre utbildning och större städer efter gymnasiet, men det 
förefaller också som kommunen har en lägre boendeattraktivitet bland dessa än bland 
pojkar/män.  

De större tätorterna ökar, landsbygden minskar 

Befolkningsökningen sker i kommunens tätorter, medan landsbygden successivt minskar i 
befolkningsantal. Under perioden 2010-2015 har tätortsbefolkningen ökat med 456 
individer, medan landsbygden minskat med 266 personer. Andelen boende i tätort har 
därmed stigit till 69 procent och bedöms fortsätta öka. Av tätorterna är det främst 
Östhammar, Alunda och Österbybruk som ökat sitt invånarantal. 

 

 

 

 

Mindre, men fler, hushåll 

Den genomsnittliga hushållsstorleken fortsätter minska i takt med en åldrande 
kommunbefolkning och uppgår för närvarande till 2,2 invånare per bostad. Antalet 
ensamhushåll samt samboende utan barn ökar medan antalet hushåll med barn minskar. 
Antalet hushåll med hemmaboende barn 25 år eller äldre har dock ökat något 2011-2015. 
Totalt fanns 9 768 permanenthushåll i kommunen år 2015, en ökning med 260 hushåll sedan 
2011.  

 

 

 

Tätortsbefolkning 2000 2005 2010 2015 2000-2015 2010-2015
Östhammar 4 505 4 598 4 534 4 726 221 192

Gimo 2 629 2 702 2 688 2 698 69 10

Alunda 2 274 2 224 2 317 2 506 232 189

Österbybruk 2 210 2 230 2 272 2 331 121 59

Öregrund 1 569 1 552 1 555 1 589 20 34

Hargshamn 325 304 312 289 -36 -23

Norrskedika 209 223 214 199 -10 -15

Dannemora 224 238 213 214 -10 1

Skoby 212 217 230 239 27 9

Summa tätorter 14 157 14 288 14 335 14 791 634 456

Summa landsbygd 7 576 7 320 7 038 6 772 -804 -266

Summa kommunen 21 733 21 608 21 373 21 563 -170 190

Andel boende i tätort 65 % 66 % 67 % 69 %
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En mindre genomsnittlig hushållsstorlek innebär att bostadsbehoven ökar även om 
befolkningen inte växer. Till detta bidrar även omflyttningen mellan landsbygd och tätorter 
samt att en betydande del av kommunens bostadsbestånd används för fritidsändamål. 
Samtidigt sker en permanentning av fritidshus. I nuläget är bedömningen, på basen av 
folkbokföringsuppgifter, att ca 1 000 småhus används för fritidsändamål medan ca 500 
fritidshus används som permanentbostad. Totalt, inklusive fritidshus, finns ca 16 400 bostäder i 
kommunen, varav omkring 60 procent används för permanentboende. Privatägda småhus är 
den klart vanligaste bostadsformen. På hyresmarknaden dominerar Östhammarshem med sina 
ca 2 000 lägenheter, men de privata hyresvärdarna blir allt fler. Det finns också ett antal 
bostadsrättsföreningar i största tätorterna.  

 

 

 

Trots att det inte varit någon markant befolkningstillväxt råder bostadsbrist i Östhammars 
kommun. Det stora antalet småhus i relation till andra bostadsformer låser läget genom att 
omflyttningen blir låg och nyttjandet av bostadsbeståndet därmed ineffektivt. Problemet 
förstärks av den flerkärniga tätortsstrukturen som delar upp bostadsmarknaden i flera mindre 
delmarknader. Den som vill byta bostad söker oftast alternativ på den egna boendeorten. 

Nyproduktion 

I genomsnitt har det byggts 60 nya bostäder per år i kommunen under perioden 2005-2015. 
Småhusen dominerar, men på senare år har det även byggts nya lägenheter i flerbostadshus 

Hushållsstruktur 2011 2015 2011-2015 2011 2015 2011-2015

ensamstående utan barn 3 443 3 657 214 3 443 3 657 214

ensamstående med barn 0-24 år 551 521 -30 1 478 1 358 -120

ensamstående med barn  25+ år 97 125 28 203 257 54

sammanboende utan barn 2 790 2 942 152 5 580 5 884 304

sammanboende med barn 0-24 år 2 057 1 933 -124 8 055 7 658 -397

sammanboende med barn 25+ år 144 167 23 441 517 76

övriga hushåll utan barn 243 233 -10 601 591 -10

övriga hushåll med barn 0-24 år 178 180 2 935 951 16

övriga hushåll med barn 25+ år 5 10 5 20 40 20

uppgift saknas 0 0 0 631 650 19

Samtliga hushåll 9 508 9 768 260 21 387 21 563 176

Antal hushåll Antal personer

Bostadsbestånd år 2015 Permanentbostäder
småhus 6 811 Hyresrätt 26 %
flerbostadshus 3 275 Bostadsrätt 17 %
övriga hus 155 Äganderätt 57 %
specialbostäder 474
fritidshus 5 702
Summa bostäder 16 417
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av Östhammarshem och Credentia. Kommunen har därtill byggt ett nytt äldreboende, vilket 
förklarar det stora antalet nyproducerade 1:or år 2014.  

 

 

 

Credentia har färdigställt 27 bostadsrätter vid Sjötorget i Östhammars tätort och har 
ytterligare 33 under produktion. Ett 50-tal hyresbostäder har tillskapats inom Östhammarshem 
under de fem senaste åren och ytterligare ett femtiotal är påbörjade med planerad 
inflyttning under 2018. Östhammarshem är i dagsläget i produktion av hyresbostäder i 
Alunda, Gimo och Österbybruk.  

För nyproducerade lägenheter är det främst den växande gruppen av äldre som utgjort 
primär målgrupp. Det är framför allt mindre lägenheter (1-3 rum o kök) i de större tätorterna 
som efterfrågas. Marknadsförutsättningarna är dock fortsatt utmanande. Även om 
andrahandspriserna på bostadsrätter tredubblats på tio år är nuvarande prisnivå om drygt 
13 000 kronor per kvadratmeter låg jämfört med kostnaden för nyproduktion, där rikssnittet 
uppgår till omkring 40 000 per kvadratmeter. Credentia har dock visat att det i rätt läge och 
för rätt målgrupp går att bygga nya bostadsrätter med lönsamhet i Östhammars kommun.  

Detsamma har Östhammarshem gjort på hyresmarknaden, men även där understryks 
betydelsen av rätt läge för rätt målgrupp. Kostnaderna för nyproducerade hyreslägenheter 
är höga och svåra att få täckning för genom högre hyresnivåer Från och med den 1 april 
2017 finns dock möjlighet att söka ett statligt investeringsstöd (6 600 kr/ m²) för nyproduktion 
av hyresrätter, om en kommun står inför omfattande förändringar i sin fysiska samhällsstruktur. 
Stödet är tillämpbart i Östhammars kommun och kan möjliggöra för fler aktörer att bygga 
nya hyresrätter på den lokala marknaden. 

Småhus (villor och radhus) är emellertid fortsatt Östhammars kommuns starkaste nisch och roll 
på den regionala bostadsmarknaden.  Andrahandspriserna ligger i genomsnitt kring två 
miljoner kronor efter en dubblering på tio år. I de större tätorterna är det dock relativt vanligt 
att befintliga småhus säljs för omkring tre miljoner, vilket gör att marknadsförutsättningarna 
för nyproduktion i dessa är jämförelsevis goda. Produktionskostnaden för nybyggda småhus 
ligger på 2,5 till 3,5 miljoner, beroende av läge och storlek.  

Bostadsbyggande är en förutsättning för att realisera tillväxt. Det är ingen slump att 
Östhammar är den tätort som vuxit mest 2010-2015, utan kan relateras till ett ökat 

Nyproducerade bostäder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Snitt 2005-2015
1 rum o kök/pentry 0 0 0 2 0 0 0 0 0 61 0 6
2 rum o kök 0 0 2 22 1 0 0 0 4 20 11 5
3 rum o kök 0 0 14 28 2 0 0 0 0 23 13 7
4 rum o kök 0 0 8 5 1 0 0 0 0 4 5 2
5 rum o kök 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Summa bostäder i flerbostadshus 0 0 30 57 6 0 0 0 4 108 29 21

1 rum o kök/pentry 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 rum o kök 0 0 7 2 1 1 1 1 0 2 1 1
3 rum o kök 4 6 4 8 5 9 1 12 0 12 7 6
4 rum o kök 5 8 9 7 17 19 3 15 12 9 15 11
5-7 rum o kök 4 10 21 24 23 24 9 22 11 42 32 20
Summa bostäder i småhus 13 25 41 41 46 53 14 50 23 65 55 39

Summa nyproducerade bostäder 13 25 71 98 52 53 14 50 27 173 84 60

Vakanser, Östhammarshem 45 97 90 56 36 13 10 9 13 21 30 38

Handling X, KSAU 2017-05-16 
9 av 18



Bostadsförsörjningsprogram 

 

Sida 9 

bostadsbyggande. För livskraftiga tätorter med tillgång till service är det viktigt med en 
utveckling på bostadsmarknaden. Det är också en förutsättning för att balansera den 
demografiska utvecklingen mot en allt äldre befolkning, genom inflyttning av bland annat 
barnfamiljer. Nyproduktion kan även ge upphov till flyttkedjor som gör det lättare för unga 
och nyanlända att komma in på bostadsmarknaden. Eller frigöra befintliga småhus som är 
attraktiva för barnfamiljer.  

Planläget 

För att möjliggöra nyproduktion krävs framförhållning i planläggningen av mark i attraktiva, 
dvs. efterfrågade, lägen, samt en väl fungerande markanvisningsprocess. En ny översiktsplan 
är antagen i Östhammars kommun december 2016. Fördjupade översiktsplaner har påbörjats 
2017 över Alunda och kustområdet. Övriga tätorter kommer att följa. Detaljplanearbete 
pågår i Alunda och Östhammar, som tillsammans skapar rum för mer än 360 nya bostäder 
(190+ i Alunda och 170+ i Östhammar). Samtidigt pågår ett arbete inom kommunens mark- 
och exploateringsgrupp att stärka arbetet kring mark- och exploatering i kommunen, inklusive 
tätare kontakter och samverkan med byggherrar, exploatörer och fastighetsägare. 

Totalt i november 2016 finns lediga tomter för ett drygt femtiotal villor, främst i Österbybruk, 
Gimo och Hargshamn men nästan inga lediga tomter i Östhammar, Öregrund och Alunda. 
Villatomterna säljs för närvarande till ett pris om 300 kronor per kvadratmeter medan nya 
tomter kommer säljas via mäklare till marknadsmässiga priser.  

Tillgängliga byggrätter på kommunal mark uppgår därutöver till ca 35 000 kvm bostadsmark 
i Östhammar, 35 bostäder och ca 16 000 kvm bostadsmark i Österbybruk samt 15 000 kvm 
bostadsmark i Gimo. Credentias markanvisning vid sjötorget i Östhammars tätort medger 
därtill byggnation av ytterligare 90 bostäder i flerbostadshus, utöver de 27 som färdigställs 
och 33 som är under uppförande.  

Noteras bör även att Östhammarshem har tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund 
och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre. Ett 
detaljplanearbete pågår även vid ”Sjöfronten” i Östhammar, där projektet Sjöblick kan 
komma att inrymma ett 40-tal bostäder. 

 

Målgruppsspecifika behov 

Nyanlända 

I dagsläget är det en stor utmaning för kommunen att tillgodose behovet av bostäder för de 
nyanlända flyktingar som kommer till kommunen. Det är svårt att bygga nytt för dessa då 
hyrorna eller boendekostnaderna blir för höga. För flyktingmottagandet finns inte heller tid 
att invänta nyproduktion – de kommer nu. I huvudsak är det små, billiga bostäder som 
efterfrågas/behövs. Om dessa konkurrerar därtill ungdomar och unga vuxna samt, i viss mån, 
veckopendlande arbetskraft. 

Handläggarna av flyktingmottagandet indikerar att det blir allt fler ensamkommande vuxna 
som ska placeras och att familjerna blir allt färre. Med ett kommuntal om 100 per år innebär 
det att nästan lika många boenden kan komma att behövas. Varje år, så länge mottagandet 
fortgår på oförändrad nivå. Här är förläggningsboende inte ett alternativ som för 
asylsökande, utan det handlar om regelrätt boende för enskilda individer av varierande 
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ursprung. Ur kommunikations- och integrationssynpunkt är det därtill önskvärt med placering i 
någon av tätorterna.  

Enligt överenskommelse med Östhammarshem har flyktingmottagandet förtur till lägenheter, 
givet att det uppstår vakanser. För 2017 beräknas 40-50 lägenheter kunna tilldelas 
nyanlända flyktingar, vilket täcker en stor del av behovet men innebär en sämre tillgänglighet 
till lägenheter för andra målgrupper med liknande behov. Noteras bör att vakanserna hos 
Östhammarshem legat på låga nivåer de senaste åren.  

För att klara flyktingmottagandet krävs sannolikt fler och flexibla lösningar. Det kan till 
exempel handla om modulboende, ombyggnationer eller ökad privatuthyrning inom befintligt 
bostadsbestånd. Det sistnämnda bygger dock på frivilliga överenskommelser mellan berörda 
parter, men kan underlättas av kommunal hyresgaranti, hjälp att förmedla kontakt samt 
upprätta kontrakt.  

För ensamkommande flyktingbarn har kommunen ett särskilt ansvar och för närvarande avtal 
med Migrationsverket om att ta emot 15 per år. Enligt Socialförvaltningens bedömning krävs 
ytterligare ett tjugotal platser i HVB eller familjehem för ensamkommande barn samt 32 
lägenheter för successiv utslussning av dessa under perioden fram till 2020. 

Ungdomar och unga vuxna 

Målgruppens behov av boende påverkas både av ungdomskullarnas storlek och konjunkturen. 
Antalet ungdomar och unga vuxna i kommunen, grovt översatt till åldrarna 19-25 år, ökade 
med över 400 individer under perioden 2008-2013, som en följd av att de stora 
barnkullarna från början av 1990-talet kom in i dessa åldrar. De senaste åren har antalet 
emellertid fallit tillbaka med drygt 200 individer, då 90-talisterna nu börjat passera 25-års 
gränsen och därmed kommit längre i etableringen på arbets- och bostadsmarknaderna. 

Den brist på bostäder för ungdomar och unga vuxna - företrädesvis billiga hyresrätter - som 
många upplevt i kommunen skulle därmed kunna vara på väg att lätta. Behoven inom 
flyktingmottagandet talar dock mot detta. Därtill har arbetsmarknadsläget stärkts och gjort 
att fler unga fått en inkomst som möjliggör flytt från föräldrahemmet. Det kommer därför 
sannolikt att vara fortsatt svårt för ungdomar och unga vuxna att få tag på en hyresrätt till 
överkomligt pris. I synnerhet om man har särskilda anspråk, t ex inte är beredd att flytta 
mellan orterna. 

Än svårare är det att hitta bostad på studieorter som Uppsala, vilket kan förklara en del av 
den minskade utflyttningsbenägenhet som kunnat iakttas inom åldersgruppen på senare år. Att 
pendla till studieorten från hemkommunen och bo kvar i föräldrahemmet kan ibland vara enda 
lösningen.  

Nyproducerade lägenheter är inte i första hand en lösning riktat till denna grupp, då 
boendekostnaden blir hög och ungdomar och unga vuxna ofta har begränsade ekonomiska 
resurser. Nyproduktion av lägenheter ökar dock rörligheten i det totala bostadsbeståndet, 
vilket indirekt gynnar målgruppen. Därtill kan ombyggnation av befintliga fastigheter i vissa 
fall möjliggöra boenden anpassade till målgruppen, vilket det finns exempel på i kommunen. 
För de med fast anställning eller resursstarka föräldrar kan köp av en befintlig bostadsrätt 
också vara ett alternativ, där prisläget i kommunen fortfarande får betraktas som gynnsamt. 
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Familjer 

För en kommun som Östhammar är det av betydelse att balansera det underskott som ges av 
flyttrörelsen bland ungdomar och unga vuxna med en nettoinflyttning av familjer. Viktigt för 
kommunen är därför att i bred bemärkelse utveckla den egna boendeattraktiviteten för 
målgruppen, planera för tomtmark i attraktiva lägen samt verka för nyproduktion som kan 
frigöra en del av det befintliga småhusbeståndet. En stor del av aktiviteten i kommunen är 
inriktad på detta, såväl vad gäller planering av tomtmark för nya småhus som nyproduktion 
av lägenheter för äldre som inte längre kan eller vill bo kvar i villa.  

Som redan konstaterats är småhusboende kommunens starkaste nisch och efterfrågan kan 
förväntas öka när 90-talisterna kommer in i de familjebildande åldrarna. Detta gäller inte 
minst på pendlingsavstånd till Uppsala, där ombyggnationen av 288:an för med sig nya 
möjligheter. Värt att notera är att det i Uppsala kommun byggts förhållandevis lite småhus 
under en period och att den efterfrågan som finns i nya områden som Lindbacken tyder på ett 
starkt intresse och uppdämt behov. Därtill kostar genomsnittsvillan i Uppsala hela 11 lokala 
årsinkomster medan prisnivån i Östhammars kommun endast motsvarar 7 lokala årsinkomster. 
För Östhammars kommun ter sig detta som en möjlighet att inta en mer offensiv strategi i syfte 
att locka fler barnfamiljer till kommunen. 

Seniorer 

Antalet 65 år och äldre är den åldersgrupp som växer mest i kommunen och beräknas öka 
med ca 1 000 individer innan 2030. Störst förväntas ökningen bli i Österbybruk och 
Östhammar, med över 150 vardera, följt av Alunda (ca 100) samt Gimo och Öregrund med 
ca 40 vardera. Av ökningen svarar individer i åldrarna 80 år och äldre för mer än två 
tredjedelar, dvs. det är framför allt de riktigt gamla som blir fler. Bland dessa är kvinnor i 
majoritet, men ökningen sker framför allt bland männen.  

Den åldrande befolkningen ställer krav på anpassning av det befintliga bostadsbeståndet, 
som i huvudsak är byggt innan 1980 och inte alltid anpassat till behoven bland äldre. Det är 
dock inte ett lagkrav eller ekonomiskt försvarbart att bygga om hela det befintliga beståndet 
för att uppfylla dagens normer. Istället handlar det om att med selektiva åtgärder anpassa 
beståndet till den växande efterfrågan som finns från målgruppen. 

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag och viktigt medel för att underlätta 
anpassning av privatägda bostäder, vilket underlättar för äldre att bo kvar i sina hem till 
gagn för deras livskvalitet likväl som samhällsekonomin. Hemtjänst och olika kommersiella eller 
tekniska lösningar som servicetjänster och hjälpmedel spelar också en viktig roll i detta 
avseende. När den äldre sedan inte längre bor kvar kan återställningsbidrag under vissa 
förutsättningar beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar 
som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. 

Att flytta till bekvämt lägenhetsboende färdigt anpassat till behov som uppstår med stigande 
ålder och nära till service har också blivit allt vanligare, exempelvis bland medelålders som 
bott i villa men inte längre orkar eller vill ta hand om hus och trädgård. Detta har varit en 
viktig drivkraft bakom det ökade lägenhetsbyggandet i kommunen och även lockat till 
inflyttning från andra kommuner. Vi talar här i grova drag om åldersgruppen 55-75 år och till 
stor del vitala och aktiva individer.  

I och med att den stora gruppen 40-talister snart har passerat dessa åldrar är 
målgruppsbefolkningen för denna typ av 55+ eller seniorboende emellertid på väg att nå sin 
kulmen och kan därefter förväntas minska. Däremot kommer befolkningen i de mer 
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vårdkrävande åldrarna 75+ att fortsätta öka, vilket sannolikt innebär en större efterfrågan 
på trygghetsboende. Trygghetsboende är en något mer utvecklad form av lägenhetsboende 
anpassat för äldre men utan mat, service, omvårdnad eller sjukvård såsom serviceboenden 
inom kommunens äldreomsorg. Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett ackumulerat 
behov av 15 trygghetsboenden och att ytterligare tre per år behövs fram till 2020. Totalt 
finns således ett behov av 27 nya trygghetsboenden på några års sikt, varefter utvecklingen 
eventuellt kan komma att stabiliseras. 

Särskilt boende 

När åtgärder i hemmet inte anses vara genomförbara eller önskvärda finns särskilt boende, 
bostäder med omvårdnad och service dygnet runt. Kommunens ansvar regleras främst i 
socialtjänstlagen (SoL) men även lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagen ger rätt till hjälp i hemmet, särskilt 
boende och annat bistånd om man inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 
tillgodosedda på annat sätt. 

Med fler invånare i åldrarna 75 år eller äldre stiger behovet av särskilt boende inom 
äldreomsorgen, även om efterfrågan varit relativt jämn de senaste åren och kunnat hanteras 
inom ramen för de 230 platser som finns idag. Socialförvaltningens bedömning är att 
ytterligare 23 serviceboenden behöver tillkomma till 2020. På längre sikt, i ett 
tioårsperspektiv, är bedömningen att det strukturella underskottet utifrån förväntade behov 
uppgår till ca 60 platser. Kommunen behöver på sikt således omkring 290 platser i särskilt 
boende för äldre för att möta behoven. 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att starta processen med att ta fram 
beslutsunderlag inför en eventuell utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund, vilket kan ge 
mer än 30 nya platser och en jämnare fördelning mellan behov och kapaciteten i kommunen. I 
Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det i dagsläget 51 invånare över 
65 år per plats i särskilt boende – klart flest i kommunen. Pågående arbete med en äldreplan 
för kommunen kan förväntas ge ytterligare vägledning i frågan.  

Utöver särskilt boende för äldre finns även behov bland individer med olika slags 
funktionshinder, som dock är mer svårprognosticerade utifrån befolkningsstatistik. 
Socialförvaltningen bedömer dock att det för perioden fram till 2020 finns ett underskott om 
sex platser i socialpsykiatriskt boende samt två psykiatriska träningsboenden. Mest akut är 
behoven inom socialpsykiatriskt boende. 

Ekonomiskt svaga grupper, socialt boende 

Någon egentlig hemlöshet i termer av uteliggare finns inte bland Östhammars 
kommuninvånare. Däremot finns, som på andra håll i länet och landet, ett antal individer i 
avsaknad av egen bostad, med olika typer av tillfälliga boendelösningar genom kompisar, 
bekanta, familj och släktingar eller genom kommunens försorg. Bland dessa ingår även 
missbrukare och personer med sådan ekonomi eller livssituation att köp av bostad eller 
förstahandskontrakt inte är en möjlighet. 

Det förekommer att kommunen till dessa hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand med 
särskilda villkor, så kallade bostadssociala kontrakt.  Socialförvaltningen räknar med tre nya 
bostadssociala kontrakt per år de närmaste åren, dvs. det handlar om relativt få fall som får 
lösas utifrån de specifika förutsättningarna. Viktigt är här att notera att Socialnämnden inte 
utgör hyresvärd för vanliga boendeformer. Socialnämnden förmedlar endast bostäder när 
det sker i form av en del av en vårdinsats samt ett fåtal andra specialfall. 
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I sammanhanget bör även de så kallade EU-migranterna nämnas, som har en utsatt position 
där även minderåriga barn kan finnas med i bilden. De vistas lagligt i Sverige och så länge 
det råder stora sociala problem i ursprungsländerna och fri rörlighet inom EU kommer 
drivkrafterna att söka sig till unionens mer välbärgade länder att bestå. Eftersom gruppen 
inte regleras av svensk lagstiftning har det blivit vanligt att problemet kring deras uppehälle 
skjuts mellan kommunerna, vilket inte är en lösning. En sådan behöver åstadkommas på 
nationell och EU-nivå, men till dess kan temporära lösningar, ofta i frivilligorganisationernas 
regi, vara nödvändiga för att begränsa mänskligt lidande och den friktion som annars uppstår 
gentemot samhället i övrigt.  

Skyddat boende 

Varje år får socialtjänsten i Östhammar in runt tio ärenden om kvinnor som utsatts för våld av 
en partner. Här finns ett samarbete med kvinnojouren Freja, som erbjuder stöd och skydd för 
kvinnor som behöver hjälp i samband med hot samt psykiskt och fysiskt våld. Freja är en 
fristående ideell förening, men drivs med bidrag från kommunen. Freja har en lägenhet på 
hemlig adress, som vid behov kan användas för boende ett par dagar, i vissa fall upp till 
flera månader. Detta behov kan förväntas kvarstå även kommande år.  

 

 

 

 

  

Socialförvaltningens bedömningar av behov Ackumulerat 2017 2018 2019 2020 Summa perioden
Boendeplatser för ensamkommande 20 0 0 0 0 20

Lägenhetsbehov för utslussade ensamkommande 4 7 7 7 7 32

Gruppbostad 0 0 0 0 0 0

Serviceboende 15 2 2 2 2 23

Servicelägenheter
Trygghetsboende 15 3 3 3 3 27

Vård och omsorgsboende 0 0 0 0 0 0

Träningsboende,psykiatri 0 0 2 0 0 2

Socialpsykiatri 2 2 2 0 0 6

Bostadssociala kontrakt 0 3 3 3 0 9
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RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
 

Generella utgångspunkter 

Bostadsförsörjningsprogrammet knyter nära an till kommunens Översiktsplan 2016 vad gäller generella 
överväganden, mål och riktlinjer för kommunens utveckling och bebyggelse. Dessa relaterar i sin tur till den 
regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län, det nationella målet om en god bebyggd miljö samt den 
nationella strategin för en hållbar regional tillväxt. 

Visionen är att Östhammars kommun ska vara världens bästa lokalsamhälle. 

I målbilden för 2025 uttrycks följande: 

• Befolkningen i Östhammars kommun har ökat med mellan 500–1 000 personer. Bebyggelsen har en 
genomtänkt struktur. De fem serviceorterna har utvecklats utifrån sina förutsättningar, med funktionsblandad 
bebyggelse. Miljöstörande verksamheter har separerats från bostadsbebyggelse.  

• Serviceorterna står för ett basutbud av service till sina invånare och omkringliggande landsbygd. 
Verksamheter som kräver ett större befolkningsunderlag har koncentrerats till den ort som har bäst 
förutsättningar att serva hela kommunen.  

• På landsbygden har noder med tätare bebyggelse skapats längs de starka kollektivtrafikstråken, genom 
komplettering av befintlig bebyggelse. 

Vidare uttrycks under avsnittet kring bostäder att det måste finnas tillgång till goda boendemiljöer för alla 
kategorier av människor, i alla inkomstlägen och med olika grader av fysisk förmåga för att målet om det 
nationella målet om en god bebyggd miljö ska kunna uppnås. Angivna strategier för att uppnå detta är: 

• Planera för och skapa en stabil tillgång till attraktiva, byggklara tomter i alla serviceorter, i en turordning 
anpassad till efterfrågan. 

• Planera för ett varierat bostadsutbud som kan ge fungerande flyttkedjor. Nya detaljplaner bör ge möjlighet 
till både en och flerbostadshus. 

• Ta vara på lokala krafter för att få in fler aktörer på marknaden. 
• På landsbygden ska ny bebyggelse i första hand etableras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper 

längs starka kommunikationsstråk. 
• Utveckla livsstilsboenden. 

 

Generella principer 

Flerkärnighet 

Kommunens bostadsförsörjning utgår från den flerkärniga strukturen. Kommunen och tätorterna 
ska utvecklas utifrån sin egen identitet och förutsättningar. Bostäder ska finnas i tillräckligt 
antal utifrån de behov och möjligheter som finns på kommunens olika delmarknader. 
Nyproduktion ska ske på marknadsmässig grund, men med hänsyn till kommunens långsiktiga 
utvecklingsambition. I denna är kommunens översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner för 
de största tätorterna vägledande.  

God framförhållning 

Kommunens planarbete ska kännetecknas av god framförhållning med hänsyn taget till 
rådande och prognostiserad befolkningstillväxt, demografiska förändringar och potentiell 
inflyttning. Kommunen ska kunna erbjuda ett brett och marknadsanpassat utbud av tomter till 
olika typer av intressenter. Planarbetet ska bedrivas i nära dialog med berörda 
kommuninvånare och aktörer på fastighetsmarknaden. Kommunen ska som part kännetecknas 
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som lyssnande och flexibel, men också tydlig vad gäller grundläggande utgångspunkter och 
ställningstaganden. Aktuell information om lediga tomter, planlagd mark och pågående 
planarbete ska finnas lättillgänglig via kommunens hemsida. 

Aktiv markpolitik 

Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik för att möjliggöra kommunens utvecklingsambition 
och en tillräcklig bostadsproduktion. Det ska finnas ett tomtutbud som möter efterfrågan samt 
möjliggör en samhällsstruktur där offentliga och privata aktörer kan tillhandahålla 
fungerande, kvalitativ och kostnadseffektiv service till invånarna. Markanvisningar ska ske så 
att konkurrens främjas. Särskilda krav utöver branschnorm verkar fördyrande och bör så långt 
som möjligt undvikas för att underlätta för nyproduktion. 

Variation, hållbarhet och attraktivitet 

Variation i bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas, liksom långsiktigt hållbara och 
attraktiva boendemiljöer. Detta innebär en prioritering av utbyggnad i lägen med goda 
möjligheter till teknisk försörjning (el, tele/fiber, vatten, avlopp), kollektivtrafik och tillgång till 
grundläggande service, mötesplatser och aktiviteter. Resurshushållning och klimathänsyn ska 
eftersträvas vid all ny bebyggelse. 

Samverkan och uppföljning 

Den kommunala bostadsstiftelsen Östhammarshem är genom sin dominerande ställning på den 
lokala bostadsmarknaden, i synnerhet hyresmarknaden, en nyckelaktör för kommunens 
bostadsförsörjning. Kommunen ska ha en nära och aktiv samverkan med Östhammarshem i 
bostadsrelaterade frågor. Samverkan ska även utökas med privata fastighetsägare och 
exploatörer för att tillgodose bostadsbehov och stimulera kommunens utveckling. Kommunen 
ska kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden genom statistik och dialog med 
marknadsaktörer. 

Effektivt och flexibelt nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet 

Merparten av kommunens bostäder finns inom det befintliga bostadsbeståndet. Ett effektivt 
och flexibelt nyttjande av detta är nödvändigt för att uppnå en väl fungerande 
bostadsmarknad som tillgodoser alla bostadsbehov. Bostadsanpassning, ombyggnad, 
privatuthyrning, förändrad användning och flyttkedjor kan på olika sätt bidra till en bättre 
bostadsförsörjning i kommunen, men bör ske på sådant vis att det inte står i konflikt med 
kommunens långsiktiga planering vad gäller bebyggelsens utveckling. 

 

Aktuella behov 

Stärkt planarbete 

Kommunen ligger efter i planarbetet. För att snabba på arbetet med fördjupningar har en 
resursförstärkning skett, men den ökade takten på fördjupningar tar även i anspråk 
specialistkompetens från övriga förvaltningar. Samtidigt behöver detaljplanearbetet fortgå. 
Givet nuvarande befolkningsökning och tillväxtpotential samt för att tydligare bidra till det 
regionala målet om 5 000 nya bostäder per år behöver utrymme för minst 150 nya bostäder 
per år skapas. Kommunen behöver också öka sin lyhördhet gentemot privata 
aktörer/fastighetsägare som har en önskan om att planlägga lämpliga mark- (och vatten) 
områden som kommunen inte äger. En ökad samverkan och tidig samsyn med privata aktörer 

Handling X, KSAU 2017-05-16 
16 av 18



Bostadsförsörjningsprogram 

 

Sida 16 

kan leda till snabbare planprocesser, exempelvis i form av färre överklaganden av 
närboende och att en ökad exploateringsgrad i en del fall kan bli aktuellt. 

Fokus på Alunda 

För att upprätthålla önskvärd framförhållning i utbudet av tomter samt ha beredskap för en 
väsentligt snabbare utbyggnad i vissa tätorter, exempelvis Alunda, behöver prioritering ske. 
Planresurser behöver i nuläget fokuseras på att färdigställa fördjupad översiktsplan för 
Alunda samt pågående detaljplaner. I andra hand kommer fördjupade översiktsplaner för 
övriga serviceorter samt nya detaljplaner i dessa. Vid skarpt intresse från exploatörer kan 
annat detaljplanearbete överordnas dessa prioriteringar.  

Fokus på familjer 

Familjer är en viktig målgrupp som behöver prioriteras. 1990-talisternas familjebildning 
förväntas innebära en ökad efterfrågan på småhus, där kommunen kan utveckla 
konkurrenskraftiga erbjudanden i ett regionalt perspektiv. Utbudet av tomter för villor och 
radhus i serviceorterna behöver öka, framför allt på pendlingsavstånd till Uppsala, och 
beredskap finnas inom barnomsorg och skola för ett växande underlag. Som del i denna 
ambition bör särskild uppmärksamhet ägnas behovet av insatser för att öka den upplevda 
boendeattraktiviteten bland flickor/kvinnor. 

Fokus på nyanlända 

Anvisningen av bostäder till nyanlända är ett akut problem som måste hanteras enligt 
följande. 1) Diskussion med Östhammarshem samt andra hyresvärdar och fastighetsägare om 
(utökad) förtur vid vakanser samt blockupphyrning inom ramen för befintlig kapacitet eller 
genom mindre ombyggnation, t ex av större bostäder till mindre. 2) Erbjudande till 
allmänheten att stå som förmedlare av kontakt och garant vid privat uthyrning till 
målgruppen, därtill bistå vid upprättande av kontrakt (jmf exempelvis Kungsbacka). 3) 
Selektiva köp av befintliga privatbostäder på öppna marknaden för uthyrning i andra hand 
till målgruppen. 4) Upphandling av tillfällig kapacitet i form av modulboende, villavagnar 
eller liknande lösningar. För att tillgodose en snabb och effektiv hantering bör fortlöpande 
avstämning ske med kommunstyrelsens arbetsutskott alternativt en arbetsgrupp bildas med 
mandat att genomföra föreslagna åtgärder. 

Fokus på äldre  

Behovet av fler platser i trygghets- eller äldreboende behöver ombesörjas de närmaste åren. 
Kommunen och Östhammarshem är nyckelaktörer i detta arbete. En tänkbar rollfördelning är 
att Östhammarshem fokuserar på trygghetsboende, medan kommunen ser över möjligheterna 
att komplettera befintligt utbud av särskilt boende för äldre med ytterligare platser vid 
behov. En utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund ligger nära till hands, men beslut har 
ännu inte fattats i frågan. 

Fokus på utsatta 

En nära samverkan med Östhammarshem behövs också för att möte de förväntade behoven 
inom socialpsykiatriskt boende, psykiatriska träningsboenden samt bostadssociala kontrakt. 
Det bör även utredas i vilken mån andra, privata, hyresvärdar kan erbjuda fullgoda 
alternativ. Viktigt att eftersträva är här att kategoribostäder inte ska förekomma på sådant 
sätt att de är utmärkande samt att bostadssociala kontrakt bör vara väl integrerade i 
kommunens hela bostadsbestånd. 
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Övrigt 

Ett allmänt höjt bostadsbyggande gynnar rörligheten på den lokala bostadsmarknaden och 
indirekt grupper som själva inte har råd med nyproduktion, däribland unga och nyanlända. 
För att öka utbudet av små bostäder, både bostads- och hyresrätter, krävs dock också 
nyproduktion av sådana. För att bredda utbudet bör kommunen eftersträva projekt där 
exploatören åtar sig att inkludera denna typ av bostäder, vilket sker i alltför begränsad 
utsträckning idag. Det skulle även bidra till en bättre integration av olika åldersgrupper. Häri 
kan även ingå mindre radhus i nya småhusområden som planeras. Mer kompakta boenden har 
också positiva effekter på resurs- och energieffektiviteten i bostadsbeståndet, vilket är 
önskvärt ur klimat- och miljösynpunkt. 
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Remissinstans Synpunkter Åtgärd 
Barn- och ungdomsnämnden Stöder förslagen Noterat 
Socialnämnden Riktlinjen att skapa utrymme för 100 nya bostäder per år saknar en 

tydlighet i ansvarsfrågan för detta arbete och volymen kan tyckas låg i 
förhållande till nuvarande befolkningstillväxt.  

Reviderat volymambitionen 
till 150 per år.  

Riktlinjerna under rubriken fokus på nyanlända bör kompletteras med 
ytterligare grupper med liknande behov, främst ungdomar med små 
ekonomiska resurser.  

Kompletterat analysen av 
målgruppsspecifika behov 

Riktlinjerna under rubriken fokus på äldre och utsatta bör korrigeras så att 
stycket stämmer med befintliga prognoser.  

Justerat med hänsyn till 
Äldreplan (remissupplaga) 

Det är av stor vikt i samtliga frågor som rör boende att socialnämnden inte 
utgör hyresvärd för vanliga boendeformer. Socialnämnden bör endast 
förmedla bostäder när det sker i form av en del av en vårdinsats och ett 
fåtal andra specialfall.  

Noterats i dokumentet 

Strategienheten Faktakorrigering: Invandringen nådde sin kulmen 2015, inte 2016 Åtgärdat 
Under rubriken planläget bör text ändras till: En ny översiktsplan är antagen 
i Östhammars kommun december 2016. Fördjupade översiktsplaner har 
påbörjats 2017 över Alunda och kustområdet. Övriga tätorter kommer att 
följa. 

Åtgärdat 

Under rubriken Stärkt planarbete bör text ändras till: Kommunen ligger 
efter i planarbetet. För att snabba på arbetet med fördjupningar har en 
resursförstärkning skett, men den ökade takten på fördjupningar tar även i 
anspråk specialistkompetens från övriga förvaltningar. 

Åtgärdat 

Östhammars mål och ambitioner i relation till regionens mål och 
ambitioner bör belysas tydligare 

Åtgärdat 

Resultatet av kommunens annonskampanj för uthyrning till flyktingboende 
borde finnas klart nu och ingå som del av underlaget 

Frågan har ställts, men svar 
uteblivit 

Avsnittet om variation, hållbarhet och attraktivitet är synnerligen angeläget 
då det idag finns en policy för ekologisk hållbarhet och uppdrag att ta fram 
policy för social hållbarhet är under framtagande under 2017. Föreslagna 
riktlinjer kopplar tydligt an till alla inriktningsmål utom KLIMATSMART i ÖP 
2016. Avsnittet föreslås kompletteras med "Eftersträva resurshushållning 

Åtgärdat 
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och klimathänsyn vid all ny bebyggelse" 

Östhammarshem Har inget att invända mot förslagen, men ger viss kompletterande info om 
den egna nyproduktionen som kan inkorporeras i dokumentet: Ett 50-tal 
hyresbostäder har de senast 5 åren tillskapats och ytterligare ett 50 tal är 
nu påbörjade med planerad inflytt 2018. Östhammarshem är i dagsläget i 
full produktion av hyresbostäder i Alunda, Gimo och Österbybruk.  Vi har 
vidare tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett 
för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre. Ett 
detaljplanearbete pågår vid ”Sjöfronten” i Östhammar där projektet 
Sjöblick kan komma inrymma ett 40-tal bostäder.  

Förmedlad informationen 
har förts in i dokumentet 

Ulf Andersson De aktuella behoven behöver kompletteras med ett avsnitt som beskriver i 
vilka delar av kommunen identifierat insatsbehov på områden som följer 
med en kraftigt ökad befolkning i regionen och kommunen. Refererar till 
förslag till uppdatering av kommunens tillväxtstrategi, SCBs 
befolkningsprognos samt utmaningar på det tekniska området samt på 
andra områden där kraven på kommunal service kommer att öka. 

Reviderat volymambitionen 
till 150 

Håbo kommun Har inget att erinra Noterat 
Tierps kommun Anser att behov och prioriteringar tydligt framkommer, men noterar att 

kösituationen vid Östhammarshem samt eventuell undersökning om 
behoven inom målgruppen 55+ inte framkommer 

Utvecklat den 
målgruppsspecifika 
analysen, inkl. 55+.  

Länsstyrelsen Länsstyrelsen ser gärna att kommunen i riktlinjerna utvecklar kopplingen till 
nationella mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. 
Exempel på mål av betydelse är de miljö- och energipolitiska, 
folkhälsopolitiska, barnpolitiska, jämställdhetspolitiska, 
integrationspolitiska samt de nationella målen för samhällsplanering 

Kompletterat till viss del, 
men många av dessa 
aspekter är mer ÖP-
relaterade eller hanteras i 
andra program.  

 Saknar jämställdhet- och barnperspektivet, som behöver förtydligas  

 Kommunens folkhälsopolicy bör även utgöra en grund för Noterat, men ej föranlett 
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bostadsförsörjningen åtgärd. Otydlig koppling 
 Det bör framgå att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har en 

vägledande roll vid tillämpning av 2 kapitlet 3 § punkt 5 i PBL. 
Åtgärdat 

 Ett förtydligande av kopplingen mellan den nya översiktsplanens mål och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen får gärna redovisas 

Åtgärdat 

 Länsstyrelsen stöder kommunens ambition att bygga nära service, befintlig 
infrastruktur och kollektivtrafik 

Noterat 

 Huvuddelen av kommunens bostäder finns inom det befintliga beståndet. 
Planen skulle kunna utveckla denna aspekt samt mål för hur denna del av 
bostadsbeståndet kan utvecklas framöver 

Kompletterat riktlinjerna 
med avseende på detta. 

 Analysen av befolkningsutvecklingen, bostadsbehov/-efterfrågan och 
bostadsutbud bör knytas till situationen i grannkommunerna och 
delregionen i stort. 

Åtgärdat 

 Hade varit intressant att få veta vilka storlekar på bostäderna som 
efterfrågas 

Åtgärdat 

 Det bör framgå i riktlinjerna om och hur kommunen använder sin politiska 
styrning till allmännyttan för att planera så att alla invånare i kommunen 
ska ges möjlighet till goda bostäder 

Finns med, men 
Östhammarshem är en 
stiftelse vilket inverkar på 
styrningen 

 Bostadsbehovet för särskilda grupper beskrivs i mycket ringa omfattning. 
Det är viktigt att synliggöra samtliga gruppers behov av bostäder 

Åtgärdat 

 Riktlinjerna skulle vinna på om analysen fördjupades ytterligare utifrån 
kommunens specifika förutsättningar samt utifrån olika ekonomiska (t ex 
betalningsförmåga, vakanser i hyresrättsbeståndet, vikten av flyttkedjor, 
Tobins Q), sociala (särskilda gruppers behov) och praktiska parametrar (t ex 
planberedskap i rätt läge). 

Åtgärdat  

 Analysen och statistiken bör delas upp på kön. Kan kommunen i analysen 
även beakta barnperspektivet vore det vällovligt. 

Könsdimensionen har förts 
in. Barnperspektivet 
hanteras bättre inom 
ramen för kommunens ÖP 
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 Riktlinjerna skulle få en ökad läsbarhet om mycket av informationen bröts 
ner och presenterades på ortsnivå (demografi, bostadsbehov, 
planberedskap, tomtkö, planerat bostadsbyggande och dess inriktning, 
konsekvenser för VA och service etc). 

Tätortsdimensionen finns 
med där så är 
relevant/möjligt. Ingen 
ytterligare åtgärd.  

 Regeringens mål om en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven kan ses som en utgångspunkt för den bostadspolitiska 
diskussionen. 

Noterat. Det är även 
programmets ambition 

 För en långsiktigt hållbar utveckling bör varje nytt bostadsprojekt på 
kommunens bostadsområden värderas 

Sker utifrån gällande planer 
och lagstiftning. Ingen 
åtgärd 

 Kommunen bör ha en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, presumtiva 
byggherrar och andra vars insatser är nödvändiga för att förverkliga de 
kommunala målen för bosatdsförsörjningen. 

Noterat. Det är även 
kommunens intention 
enligt programmet 

 En särskild skrivning behövs för det bostadsbehov som personer med 
funktionsnedsättning har (LSS). Kategoribostäder ska inte förekomma på 
sådant sätt att de är utmärkande. Bostadssociala kontrakt bör vara väl 
integrerade i kommunens hela bostadsbestånd. 

Åtgärdat 

 Utveckla skrivningar och mål gällande hemlöshet Kompletterat med 
skrivningar kring hemlöshet 
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STRATEGI OCH 
ÅTGÄRDSPROGRAM
ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH LÄKEMEDEL

UPPSALA LÄN
2017–2021
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Nästan vart femte barn lever med 
mammor och/eller pappor med en 
riskabel alkoholkonsumtion.
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NÄSTAN VART FEMTE BARN lever med mammor och/el-
ler pappor med en riskabel alkoholkonsumtion. Hälften 
av alla rökare beräknas dö i förtid och flera har en ökad 
risk för cancer. Cannabisrökning leder ofta till kognitiva 
försämringar vilket ofta innebär svårigheter i skola och 
arbetsliv. Av alla misshandelsfall är alkohol inblandat i 
två av tre fall. ANDT-problematik ger, utöver personligt 
lidande, tydliga samhällsekonomiska konsekvenser för 
Uppsala län. Det handlar om åtskilliga tiotals miljarder 
kronor årligen. Det krävs resurser för ett starkt ANDT-
arbete men det finns pengar att spara.
 I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad 
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strate-
gin avser perioden 2016–2020 och ersätter den första 
ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011 för 
perioden 2011–2015.

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET från 2011 ligger fast för den 
nya strategiperioden. Regeringen tydliggör i strategin att 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra 
ANDT-arbetet samt att barn ska skyddas från skadliga ef-
fekter orsakade av ANDT. Strategin och åtgärdsprogram-
met för Uppsala län gäller år 2017–2021. 

UPPSALA LÄNS ÅTGÄRDSPROGRAM för ANDT-L är en del i 
att anpassa den nationella strategin till lokala och regio-
nala förutsättningar, samt belysa länets behov av utveck-
ling, samverkan och samordning. Länets styrgrupp för 
samverkan om ANDT-L, har också beslutat att i strategin 
lyfta fram insatser för att förebygga missbruk och bero-
ende av läkemedel. Därför ingår bokstaven L i Uppsala 
läns dokument. Frågan finns redan med i länets överen-
skommelse för att implementera de nationella rikt linjerna 
för missbruks- och bero endevården i Uppsala län. Pro-
grammet omfattar i huvudsak insatser som direkt handlar 
om alkohol, droger och läkemedelsmissbruk. Insatserna 
är ofta sammankopplade i det folkhälso- och brottsföre-
byggande arbetet samt i det övergripande arbetet för att 

Strategi och åtgärdsprogram ANDT-L Uppsala län, 2017–2021, antaget på styrgruppen för ANDT-L- frågor våren 2017.

Göran Enander – Länsstyrelsen Uppsala Landshövding

Börje Wennberg – Region Uppsala Ordförande i regionstyrelsen

Marlene Burwick, Klas Bergström, Bengt-Olov Eriksson, Marie Wilén, 
Carina Lund, Helena Proos, Marie Larsson, Jacob Spangenberg  
– Länets kommuner

Kommunstyrelsernas ordförande

Rickard Johansson – Polismyndigheten Uppsala län Polisområdeschef

Fred Nyberg – Uppsala Universitet PhD, professor, koordinator U-FOLD

främja psykisk hälsa bland kvinnor och män och pojkar 
och flickor. 

DETTA ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ANDT-L-arbetet i Uppsala 
län uttrycker hur vi vill genomföra den nationella poli-
tiken utifrån förutsättningarna i vårt län under perioden 
2017–2021. 

ATT INTEGRERA ANDT-L-FRÅGOR kopplat till insatser för att 
främja en god och jämlik hälsa samt social hållbarhet är 
en viktig del i den regionala utvecklingsstrategins pro-
cess för att skapa hållbar tillväxt. Trygghet och god hälsa 
är grundstenar i ett välfärdssam hälle och bidrar till hög 
konkurrenskraft och god tillväxt. Ett aktivt arbete med 
ANDT-L-prevention ökar förutsättningar för ökad livs-
kvalitet och fler levnadsår.

UPPSALA LÄN SKA vara ett län där alla barn och unga har 
möjlighet att få en bra start i livet. Barn och unga med 
ANDT-L-problematik har sämre förutsättningar att nå 
skolans kunskapsmål. En viktig fråga i länet är att vara en 
attraktiv kunskapsregion som skapar goda förutsättningar 
för unga att skaffa sig en utbildning och egen försörj ning. 
Arbetet med ANDT-L-frågor i ett sammanhang av en 
hälso främjande skola samt erbjuda ett bra föräldrastöd är 
en viktig del i detta. 

DET ÄR VIKTIGT att vidareutveckla den goda samverkan i 
Uppsala län. Ett målmedvetet, kvalitativt och långsiktigt 
ANDT-L-arbete ger vinster i både hälsa och ekonomi. 
Samverkan förutsätter styrning, samsyn och struktur för 
att lyckas, där styrningen är den mest centrala kompo-
nenten. Ledningen på såväl politisk- som tjänsteman-
nanivå bör aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för 
en effektiv samverkan, samordning och ett långsiktigt 
arbete. Arbetet ska även bidra till att utjämna skillnader 
i jämlikhet och jämställdhet. Åtgärderna ska i hög grad 
vara anpassade efter alla kvinnor och män samt pojkar och 
flickors olika förutsättningar och behov.

Förord
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Kontakt och sammanställning av text: 
Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län, anna.haid@lansstyrelsen.se
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6 ANDT-L

UPPSALA LÄNS ÅTGÄRDSPROGRAM för ANDT-L är en del i 
att anpassa den nationella strategin till lokala och regio-
nala förutsättningar samt belysa länets behov av samver-
kan och samordning. Den omfattar i huvudsak insatser 
som direkt handlar om ANDT-L. Den tidigare versionen 
gällde mellan åren 2013–2015. Insatserna kopplas också 

till de länsövergripande insat-
serna för att främja en god och 
jämlik hälsa. Det brottsförebyg-
gande arbetet och arbetet för en 
god psykisk hälsa bland kvinnor, 
män samt flickor, pojkar och an-

dra ingår också. Länets styrgrupp har inför det nya åt-
gärdsprogrammet beslutat att inkludera arbetet med att 
förebygga beroende och missbruk i strategin. Det är se-
dan tidigare är inkluderat i länets samverkan för att im-
plementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevården i Uppsala län. Läkemedelsmissbruk och 
beroende är också en del av helheten i ANDT-arbetet. Åt-
gärderna baseras dels på tidigare nämnda regionala doku-
ment och dels på länsstyrelsens behovsinventering. Även 
om den nationella ANDT-strategin inkluderar narkotika- 
och dopningsklassade läkemedel så vill Uppsala läns ak-
törer med  L understryka att vi avser att under 2017–2021 
särskilt synliggöra behovet av preventiva insatser mot just 
läkemedelsmissbruk och beroende. Inledningsvis hand-
lar insatserna främst om att fler berörda aktörer ska få 
kunskapspåfyllning i frågan och att det ska kopplas till 
ANDT-frågorna.

DOKUMENTET ÄR UPPDELAT i två delar. En strategidel som 
beskriver viktiga förutsättningar och aktörer som finns för 
att nå målen i åtgärdsprogrammet och nationella strategin. 
Den andra delen är ett åtgärdsprogram som visar på vad 
som är basverksamhet samt förslag på metoder och strate-
gier. som behöver utvecklas. Kommunerna prioriterar själv 
vad de fokuserar på utifrån olika behov och förutsättningar.

DETTA DOKUMENT SKA synliggöra Uppsala läns styrkor och 
utvecklingsområden i arbetet med att motverka ANDT -
L-problematik. Det ska synliggöra hur Uppsala län verkar 
för att nå målen i den nationella och lokala ANDT-poli-
tiken. 

SKRIFTEN KAN ANVÄNDAS som underlag för prioriteringar 
av insatser och som ett underlag för att stärka samordning 
och samverkan. Åtgärdsprogrammet är tänkt som ett stöd 
och inspiration i processen för de lokala och regionala 
ANDT-L-insatserna. Valet av åtgärder kan se olika ut i 
länets åtta kommuner eftersom förutsättningar och behov 

1. Inledning

kan skilja sig åt. Det är önskvärt att alla berörda aktörer 
i länet beaktar åtgärdsprogrammet vid framtagandet av 
sina årliga verksamhetsplaner. Med dokumentet synlig-
görs många aktörer som har en viktig roll i ANDT-L-
arbetet och att det kan finnas behov av ytterligare utveck-
lingsarbete.
 
FÖRTYDLIGANDE KVINNOR, MÄN OCH ANDRA ANDT-strate-
gins mål och insatser utgår från ett risk- och målgrupps-
perspektiv. I strategin skrivs till exempel att en målgrupp 
består av kvinnor, män och ibland andra samt delar upp 
i undergrupper för att kunna anpassa insatser efter indi-
vider och gruppers specifika behov och förutsättningar. 
”Folkhälsoarbete måste bedrivas utifrån många olika pers-
pektiv även om syftet och målen är desamma. Det är sam-
tidigt viktigt att beakta hur olika perspektiv kompletterar 
varandra och därmed utgör delar i en samlad folkhälso-
strategi. (…) Målgrupps- och riskgruppsperspektivet ger 
ofta goda möjligheter att fånga och förstå olika gruppers 
livsvillkor och hur dessa påverkar levnadsvanor utifrån en 
helhetssyn på hälsans villkor.

MÅLGRUPPSPERSPEKTIVET AVSER EN viss del av befolkning-
en till exempel att synliggöra att det finns kvinnor, män 
och andra. I texten nämns kategorierna flickor och poj-
kar samt män och kvinnor. Det finns idag är en växande 
grupp unga som varken vill identifiera sig som män eller 
kvinna. Dessa personer ses i många sammanhang som extra 
sårbara, något som bör beaktas vid planering av insatser 
och stöd. När det står pojke och flicka samt kvinna och 
man så menas genomgående även att denna grupp ska 
uppmärksammas och inte osynliggöras.  

NÄR VI SKRIVER mammor och pappor och nämner famil-
jer så menas att det även här är viktigt att synliggöra ett 
könsperspektiv. Det finns mång a olika familjekonstel-
lationer. I vårt samhälle finns det föreställningar om att 
familjen ska se ut på ett visst sätt. Ofta handlar det om en 
mamma, en pappa samt barn, det vill säga en kärnfamilj. 
Men så ser inte dagens samhälle ut. En del barn bor med 
mor- eller farföräldrar, ombildade familjer eller med en-
dast en förälder. Det finns familjer där föräldrarna är av 
samma kön och barnen kan ha fler föräldrar. En del bor 
ihop som en grupp människor med eller utan barn.

Fotnotsförklaringar – se sid. 27

Strategidokumentet riktar sig till förtroendevalda, ledande tjänstemän, strategiska 
funktioner och övriga nyckelaktörer som i sina uppdrag är berörda av frågorna. 

Åtgärdsprogrammet är tänkt 
som ett stöd och inspiration 
i processen för de lokala och 
regionala ANDT-L-insatserna.

Vi vill visa på att vi är många aktörer 
som har en viktig roll i ANDT-L-arbetet.
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Regeringen ställer sig med den nya 
ANDT-strategin bakom initiativet om 
ett rökfritt Sverige år 2025.

Foto: Pixabay

Nationellt styrdokument

ANDT-strategin 2016-2020 
I februari 2016 reviderades den befintliga nationella 
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya 
strategin avser perioden 2016–2020 och ersätter den förs-
ta ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011 
för perioden 2011–2015. Det övergripande målet från 
2011 ligger fast för den nya strategiperioden. Regeringen 
tydliggör i strategin att jämlikhets- och jämställdhetspers-
pektiven ska genomsyra ANDT-arbetet samt att barn ska 
skyddas från skadliga effekter orsakade av ANDT. För att 
uppnå det övergripande målet anges för den nya perioden 
sex mål som i likhet med det övergripande målet är tänkta 
att ligga fast även på längre sikt. Kopplat till varje mål 
finns ett antal insatsområden som ska styra utvecklingen. 

Övriga nationella utgångspunkter

Nationella riktlinjerna för sjukdoms-
förebyggande metoder
Utgångspunkt vid framtagandet av de nationella riktlin-
jerna för sjukdomsförebyggande metoder var arbetets 
svaga ställning i hälso- och sjukvården. Trots flera års 
implementeringsarbete finns det idag stora variationer i 
det sjukdomsförebyggande arbetet mellan och inom olika 
landsting/regioner och det saknas en enhetlig praxis. Rikt-
linjerna omfattar arbetet med bland annat tobak och al-
kohol. Syftet är att patienter i hela landet ska få en god 
och jämlik vård baserad på vetenskap och beprövad er-
farenhet.2

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende
Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer för miss-
bruks- och beroendevården år 2007. Dessa riktlinjer har 
år 2015 reviderats, baserat på att nya behandlingsmetoder 
har introducerats och nya metoder för upptäckt och 
prevention har tillkommit i vården och omsorgen. Det 
innebär att förhållandevis mer resurser bör fördelas till 
högt rankade metoder än till metoder som har fått en låg 
rangordning. Missbruks- och beroendevården ska kunna 
erbjuda ett brett utbud av behandlingsmetoder. De nya 
riktlinjerna innehåller rekommendationer om bedöm-
ningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, 
psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stö-
dinsatser, behandling vid samsjuklighet och behand ling 
av ungdomar.3

TOBACCO ENDGAME- RÖKFRITT SVERIGE 2025 
Regeringen ställer sig med den nya ANDT-strategin ba-
kom initiativet om ett rökfritt Sverige år 2025. Initiativet 
är taget av ett antal föreningar som är knutna till Tobaks-
fakta – oberoende tankesmedja. Syftet är att år 2025 ska 
rökningen vara starkt reducerad (<fem procent) och inte 
längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. 

ATT ”STÄLLA SIG BAKOM” TOBACCO ENDGAME – 
RÖKFRITT SVERIGE 2025 innebär att man bejakar 
följande: 

•   Vi förstår bakgrunden till och behovet av att skärpa  
(eller en tydlig höjning av ambitionsnivån i) det tobaks-
förebyggande arbetet; 

•   Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rök-
ningen ska vara kraftigt begränsad; 

•   Vi stödjer en bred opinionsbildning för ett nationellt 
politiskt beslut med en tillhörande handlingsplan.4 

Övergripande mål 

1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och 
tobak ska minska.

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med 
alkohol ska successivt minska.

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som 
utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska  
successivt minska.

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk 
eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och 
behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet.

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som 
dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk 
av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
minska.

Det övergripande målet: Ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, med minskade medicinska 
och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk.1
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Regionala utgångspunkter

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
Region Uppsala ansvarar för länets regionala utveck-
lingsstrategi (RUS). Denna strategi ingår i en struktur av 
styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala 
hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till kommunerna
på lokal nivå. Dokumentet innefattar de tre dimension-
erna av hållbar utveckling – social, ekologisk och ekono-
misk. Kapitlet ”En region för alla” lyfter fram åtaganden
för länets invånare och det goda livet. Ge alla barn och 
unga en bra start i livet.

•   Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska över-
stiga 75 procent år 2020.

•  Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år. 
(Bas: 70 % år 2015)

•  Tilliten bland länets invånare ska öka till år 2020.  
(Bas: 76 % år 2012.)

•  I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år 
överstiga 80 % år 2020. (Bas: 77,3 % år 2014)

•  Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, 
med minskade skillnader mellan grupper och individer.  
(73 % år 2012. 4:a i landet).

Länsövergripande överenskommelse och 
regionala riktlinjer för missbruks- och bero-
endevården i Uppsala län (RIM) 
På initiativ av RIM-arbetets styrgrupp och på uppdrag av 
tjänstemannaberedningen kommuner och landsting har 
tidigare riktlinjer reviderats och anpassats under år 2016. 
Dokumentet består av två delar varav den första delen är 
en överenskommelse där kommunerna och landstinget i 
Uppsala län förbinder sig att samverka kring utveckling 
av missbruks- och beroendevården och den andra består 
av gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna är hämtade från 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården. Det länsövergripande dokumentet har 
konkretiserats i lokala överenskommelser.6

Cancerpreventionsplan för Uppsala–Örebro  
sjukvårdsregion
Enligt världshälsoorganisationen (WHO) kan upp till 30 
procent av all cancer förebyggas genom förbättrade lev-
nadsvanor, där bland annat och tobak och alkohol utgör 
betydelsefulla faktorer. Cancerpreventionsplanen för år 
2017–2019 är antagen av Samverkansnämnden i Upp-
sala-Örebro sjukvårdsregion år 2017. Planen visar hur 
och varför det cancerpreventiva arbetet är en viktig del 
i utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet i sjukvårdsregionen. Syftet med planen är att, uti-
från regionala förutsättningar och behov i Uppsala-Öre-
bro sjukvårdsregion, konkretisera de preventiva intention-
erna i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) för 
Uppsala–Örebro sjukvårdsregionen. Cancerpreventions-
planen ska ses som ett övergripande dokument och kan 
kompletteras med regionala och lokala handlingsplaner 
för att ytterligare konkretisera arbetet och dess innehåll.7

Cancerpreventionskalkylatorn
Regionalt mål: Minskat tobaksbruk och alkoholkonsum-
tion i befolkningen och därmed minskad risk för cancer.
Planen lyfter fram European Code Against Cancer som in-
nehåller hälsoråd till befolkningen där syftet är att minska 
cancerförekomsten och samtidigt åstadkomma en förbät-
tring av hälsotillståndet genom goda levnadsvanor. Den 
aktuella uppdateringen har utmynnat i tolv vetenskapligt 
underbyggda råd som kan bidra till att minska risken för 
cancer. Arbetet med kodexen har bedrivits av Europeiska 
unionen WHO och (IARC-programmet). (Läs mer på: 
www.iarc.fr). Här är råden utifrån tobak och alkohol:

•   Rök inte. Använd inte någon form av tobak.
•   Gör ditt hem rökfritt. Arbeta för att göra din arbetsplats 

rökfri.
•   Om du dricker begränsa ditt intag av alkohol. För att  

förebygga cancer, undvik helst alkohol helt.

Det finns ett särskilt framtaget verktyg i form av en Can-
cerpreventionskalkylator som möjliggör simuleringar av 
hur förändringar i levnadsvanor påverkar nyinsjuknandet 
i cancer och relaterade samhällskostnader. Verktyget har 
utvecklats vid Uppsala universitet.

Om andelen med riskbruk av alkohol halverades, skulle 
det innebära totalt 52 färre nya fall av cancer i Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion, 23 färre nya fall av bröstcancer 
och 26 färre nya fall i tjock- och ändtarmscancer.

Skillnader i hälsa och utbildning kan 
minskas genom att tidigt stödja flickors 
och pojkars utveckling. Förskola och 

skola ska ge goda kunskaper, utjämna ojäm-
likheter och stärka alla barns unika förmågor. 
Barn med särskilda behov ska få stöd och hjälp 
utifrån sina förutsättningar.

Foto: Cecilia Eriksson/Cerif
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UNGEFÄR 48 PROCENT av flickorna och 43 procent av poj-
karna i årskurs nio i Uppsala län har någon gång druckit 
alkohol. Drygt 76 procent av pojkarna och 77 procent av 
flickorna i årskurs två på gymnasiet har gjort det samma. 
Det är vanligare med riskabla alkoholvanor bland män och 
kvinnor i åldrarna 16–29 år jämfört med övriga ålders-
grupper. Andelen vuxna med riskabla alkoholvanor ligger 
lite högre i Uppsala län jämfört med landet som helhet.

ANDELEN UNGDOMAR SOM röker tobak har minskat hos 
båda könen men det finns ändå mycket kvar att utveckla. 
Länets skolundersökning visar att nära fyra procent av alla 
pojkar och fem procent av alla flickor i årskurs nio röker 
dagligen och motsvarande siffror för års kurs två på gym-
nasiet är sju procent för pojkar och drygt nio procent för 
flickor. Det har i länet skett en ökning av antalet elever 
som det senaste året har rökt vattenpipa. Av eleverna i 
årskurs nio har 84 procent rökt och i årskurs två på gym-
nasiet är det 69 procent av pojkarna respektive 70 procent 
av flickorna som har rökt vattenpipa två gånger eller mer. 
Även män och kvinnor röker vattenpipa. Av pojkar i klass 
nio uppger nästan sex procent att de snusar dagligen och 
0,2 procent bland flickorna. I gymnasiet årskurs två är 
det 13 procent respektive en.  I Uppsala län uppger nio 
procent av befolkningen mellan 18–64 år att de snusar 
dagligen. De ungdomar som snusar och/eller röker in-
tensivkonsumerar alkohol i större utsträckning än de som 
inte snusar eller röker.

ERFARENHET AV NARKOTIKA bland vuxna, är lite högre i 
länet än i landet som helhet, nästan nio procent av kvin-
norna och 19 procent av männen har någon gång testat 
cannabis. Cirka 25 procent av alla yngre män (16–34 år) 
har provat hasch eller marijuana. Den tidigare ökningen 
av narkotikaanvändning bland svenska ungdomar har 

2. Utvecklingen inom ANDT-L

Foto: Can Stock Photo

Länets elevvaneundersökning Liv och hälsa Ung visar andelen ungdomar som testat 
och eller brukar ANDT minskar, allt fler avstår helt. Detta trots att det tycks finnas 
en hög tillgänglighet. De vanligaste sätten ungdomar får tag i alkohol och tobak är 
genom kompisar och äldre syskon.

planat ut något. I Uppsala län är det nästan sex procent 
av alla länets niondeklassare som har testat narkotika och 
motsvarande siffror förårskurs två på gymnasiet är drygt 
18 procent för pojkar och 13 procent för flickor. Cannabis 
är den vanligaste förkommande drogen.

ANDELEN UNGDOMAR SOM använt dopingpreparat fortsät-
ter att vara lågt. Det är cirka en procent av alla pojkarna 
och drygt en av flickor i årskurs nio uppgav att de tes-
tat anabola andorogena steroider (dopingpreparat) det 
senaste året. För elever i årskurs två på gymnasiet är det 
knappt en procent bland pojkar och 0,2 procent bland 
flickor. Majoriteten av de som dopar sig börjar använda  
dopingpreparat efter 20 års ålder och är mellan 20–30 år. 
Ungefär fyra procent av männen (men knappt några kvin-
nor) som tränar på gym uppgav att de någon gång använt 
dopningspreparat. Det är fyra gånger så många jämfört 
med befolkningen i stort.

NÄR DET GÄLLER antalet avlidna där narkotika angetts som 
dödsorsak samt antalet vårdade med narkotikadiagnos 
framgår en ökning. Antal dödsfall där metadon eller bu-
prenorfin och andra narkotikaklassade läkemedel nämns på 
dödsorsaks intygen har ökat kraftigt från 2006 och framåt.

I EN EUROPEISK kontext ses utvecklingen inom ANDT 
bland svenska ungdomar som positiv. Svenska 16-åringar 
röker mindre än genomsnittet i Europa, dricker alkohol 
förhållandevis sällan och uppger mindre erfarenhet av 
cannabis eller annan narkotika jämfört med andra euro-
peiska ungdomar. Däremot dricker svenska ungdomar 
relativt mycket när de väl dricker. Sverige är det enda land 
som visar siffror på att flickor har samma dryckesvanor 
som pojkar, sett ur frekvens, volym och intensivkonsum-
tion.8,9,10,11,12
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3.  Förutsättningar för ett hållbart 
arbete UPPSALA LÄN 

Ett helhetsgrepp i ANDT-L
Det är viktigt att det finns insatser inom hela spektret: 
från att främja hälsa, till att förebygga alkohol- och drog-
problematik och till insatser för vård och behandling. In-
satser bör också anpassas så att det fångar upp individen 
genom hela livet. Åtgärdsprogrammet är ett exempel på 
att Uppsala läns aktörer har gått samman för att få en hel-
het i ANDT-L-arbetet. 

Det finns vinster med att samordna insatserna bättr e 
utifrån de olika preparaten. Ofta görs insatser för att 
motverka ett preparat och stärka skyddsfaktorer och 
minimera riskfaktorer, vilka ofta är de samma för de olika 
preparaten. Det är ett utvecklingsarbete att professionella 
inte alltid tar upp alkohol och tobak vid stödinsatser uti-
från cannabisproblematik. Alla arbetsplatser bör arbeta 
för ett ökat helhetsperspektiv. Detta berör även frågan 
som handlar om barn som växer upp i familjer med miss-
bruk, psykisk ohälsa eller våld. Här behövs ett tydligare 
familjeperspektiv.

Det är viktigt att det finns möjlighet till drogfria 
miljöer. Detta bör finnas för både kvinnor och män samt 
pojkar och flickor. Skolan och arbetslivet är mer tydliga 
arenor. Ett annat exempel är Krogar Mot Knark (KMK) 
som är ett nationellt nätverk bestående av representanter 
från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Kro-
gar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra an-
vändandet av narkotika i krogmiljö.

Styrning samordning och resurser
Förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart arbete ser 
olika ut i länet. Länets aktörer behöver fortsätta verka för 
bättre styrning och samordning inom ANDT-L-områ-
det. Vi behöver se över våra insatser och se hur vi kan 
gå från kortsiktiga lösningar till mer hållbara strategier. 
Ett långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande arbete 
inom ANDT-L för att nå strategins mål förutsätter att det 
finns en hållbar regional och lokal struktur för samverkan, 
styrning och uppföljning. Samverkan kan vara ett viktigt 
verktyg för att uppfylla bas- och linjeverksamheternas 
huvud uppdrag. 

Detta program baserar sig främst på befintlig verksam-
het. Det ligger på kommunerna utifrån sina identifierade 
utvecklingsbehov att budgetera för utvecklingsarbete.

DET BÖR PÅ alla nivåer finnas en strategisk planering och 
strukturerat samarbete. Detta för att göra rätt prioriter-
ingar och utnyttja resurserna maximalt. I länet har sex av 
åtta kommuner en särskild samverkansgrupp för ANDT-
förebyggande arbete i kommunen samt politiska program 
som inkluderar arbetet. En framgångsfaktor är att det 

finns en personell resurs med ett tydligt uppdrag och stöd 
från en engagerad styrgrupp och det finns idag inte i alla 
våra kommuner.13

BEHOVET AV YTTERLIGARE samordning av frågan mellan 
olika aktörer på länsnivå tydliggörs också av en särskild ut-
värdering med stöd av modellen ”Community readyness” 
som är gjord av samordningen av ANDT. Modellen mäter 
hur bra en aktör eller samverkansstruktur är på att arbeta 
med utveckling och förändring. ANDT-samverkansarbete 
i länet är enligt denna utvärdering på förplaneringsstadiet. 
Det innebär att länets aktörer har mycket kvar att utveck-
la för att förankra, samordna och leda arbetet tydligare. 
Insatser har inte heller kommunicerats tillräckligt inom 
de egna verksamheterna. För några år sedan utvärderades 
även hälften av länets kommuner om deras ”beredskap” 
att arbeta effektivt med förebyggande arbete och de hade 
samma utvecklingsbehov och poängantal. Uppsala län 
bedöms ha många samarbetsinsatser och goda aktiviteter 
på gång, vilket också utvärderingen visar.14 

ETT EXEMPEL PÅ strukturerat samarbete är det de lokala 
samverkansavtalen mellan polis och kommun rörande 
ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete som 
finns i samtliga av Uppsala läns kommuner, undantaget 
en. I en kommun är även landstinget en part. I tre kom-
muner finns en särskild handlingsplan för hur samverkan 
ska gå till. Få av dokumenten har mätbara mål och fler be-
höver konkreta handlingsplaner. Det finns fler pågående 
samverkansområden som med fördel skulle kunna knytas 
till dokument och samverkan. Exempel på insatser är till-
gänglighetsbegränsning av ANDT-L och våld samt inte-
grering av ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Foto: Gunnar Henriksson

Handling Y, KSAU 2017-05-16 
10 av 28



ANDT-L 11

Jämlikhet och jämställdhet    
I uppföljningsrapporten för tidigare åtgärdsprogram för 
Uppsala läns ANDT-arbete framkommer behov av att 
verka för ökad jämlikhet och jämställdhet inom ANDT-
frågorna. Stödet som personer med alkohol- och drog-
problem kan få varierar beroende på kommuntillhörighet. 

DEN SOM ÄR elev eller anställd på en ”rökfri arbetsplats” 
och vill sluta röka kan i endast några kommuner erbju-
das tobaks avvänjning. På några skolor känner både vuxna 
och unga till att det rådet rökförbud, samtidigt följs inte 
tobaks lagen på andra skolor. På många ställen i länet 
kan barn och unga köpa cigaretter själv i butik. Flera 
gymnasie tjejer under 18 år uppger även att de själva kan 
köpa sin alkohol på en restaurang.13 Nyblivna mammor 
tillfrågas om sina alkohol- och tobaksvanor men pappor-
na får sällan samma frågor.15

FÖRUTOM KÖN OCH ÅLDER har socioekonomiska faktorer 
som inkomst, utbildning och sysselsättning betydelse 
både för andelen personer som utvecklar en riskabel alko-
holkonsumtion och för andelen som använder tobak. 
Män har generellt ett högre riskbruk* av alkohol än kvin-
nor och yngre har ett högre riskbruk än äldre. Andelen 
som röker dagligen är i dag generellt högre bland kvinnor 
än bland män och även högre bland äldre än bland yngre. 
Men såväl ålders- som könsskillnader i alkohol- och to-
baksbruket minskar.16

FÖR ATT FÖRSTÅ utvecklingen och utforma målgrupps-
anpassade insatser behöver även andra faktorer observeras. 
Det finns inte några skillnader i riskabla alkoholvanor 
bland kvinnor och män med funktionsnedsättning jäm-
fört med den övriga befolkningen. Rökning är vanligare 
bland kvinnor med funktionsnedsättning jämfört med 
kvinnor utan funktionsnedsättning. Homo- eller bisexu-
ella personer har större risk att utveckla riskabla alkohol-
vanor och röker oftare jämfört med heterosexuella. När 
det gäller bostadsort finns inga skillnader bland männen 
när det gäller riskfylld alkoholkonsumtion. Kvinnor i en 
större stad har ett högre riskbruk jämfört med kvinnor i 
glesbygd eller i en mindre ort. 

Grupper med låg socioekonomisk ställning får mer 
skador av alkohol än grupper med hög socioekonomisk 
ställning, även vid samma konsumtionsnivå.

Andelen som använt cannabis är betydligt högre bland 
unga vuxna jämfört med äldre åldersgrupper. När det 
gäller dopningsmedel är det främst yngre män som an-
vänder dessa preparat.17

DET RÄCKER INTE med den generella preventionen även 
om den är viktig. Det är viktigt att synliggöra riskgrup-
per för att utveckla eller individanpassa de insatser som 
redan finns. Detta för att möta individuella behov och 
förutsättningar på ett bättre sätt. Fler anpassade insatser 
till särskilda risk grupper krävs. I länets uppföljning lyfts 
dessa grupper fram: asylsökanden/ensamkommande barn, 

NATIONELL NIVÅ REGIONAL NIVÅ LOKAL NIVÅ

Länsstyrelsen Kommunerna

Regering/Riksdag

ANDT-samordning

Polismyndigheten
Tullverket
Kustbevakningen
Kriminalvården

Polismyndigheten
Tullverket
Kustbevakningen
Kriminalvården

Region Uppsala

Näringslivet/arbetsgivare

Region Uppsala

U-FOLD/ Uppsala universitet Ideell sektor

Ideell sektor

Intresseorganisationer och 
ideell sektor

Nationellt ansvar
ANDT-samordning

Kommunal samordning

Statliga myndigheter med  
upp gifter inom ANDT-området

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag 
att samordna frågan nationellt.

Övergripande organisation för att nå de nationella ANDT-målen.

* Definitionen av riskbruk: Mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än nio standardglas per vecka för kvinnor.  
(Ett standardglas= 12 gram alkohol , 33 centiliter starköl, 12 centiliter vin och fyra centiliter starksprit.)
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personer med psykisk ohälsa samt andra särskilda behov, 
äldre, unga vuxna, personer och barn i missbruksmiljöer, 
högkonsumenter av ANDT-L, ensamstående föräldrar, 
elever som inte klarar skolan, socioekonomiskt utsatta och 
studenter. Landsting en och kommunerna har gjort gene-
rella satsningar men ännu inte kommit så långt som till 
sats ningar som rör specifika grupper. Det är angeläget att 
också uppmärksamma högriskgrupper i det fortsatta ar-
betet. Alla länets kommuner påpekar i en enkätundersök-
ning att mer samverkan inom länet kopplat till ANDT-L 
skulle behövas för ensamkommande barn som kommer 
till Sverige för att söka asyl.15

Det framgår att risk- och skyddsfaktorer ofta ser annor-
lunda ut för de barn och unga som kommer som ensam-
kommande. Alla tjejer och killar är olika men det som 
ofta är det samma för de ensamkommande är att de finns 
i ett för dem nytt land utan sina föräldrar. Men med stora 
professionella nätverk. Detta kräver stärkt samverkan och 
anpassat stöd.

Aktörer i Uppsala län 
ARBETSGIVAREN: Hälsa påverkas i hög grad av arbetet och 
arbetsplatsen och tvärt om. Arbetsgivarna i länet kan 
bidra med viktiga delar i ANDT-L-arbete genom hälso-
främjande insatser, tidig upptäckt och erbjudande om 
stöd vid konstaterad problematik. Det är viktigt att det 
på arbetsplatserna finns en aktuell policy och riktlinjer för 
frågan samt en god företagshälsovård.

IDÉBUREN SEKTOR: Många funktioner i samhället utgår 
från ett engagemang från enskilda individer och grupper. 
De kan vara en oberoende drivkraft och bidra med nya 
perspektiv på ANDT-L-frågorna. De idéburna förening-
arna har unik möjlighet att nå länets befolkning i deras 
vardag. (se särskild bilaga: Vad kan idéburen sektor er-
bjuda inom ANDT-L i Uppsala län LST, 2016:12)

KOMMUNERNA: Kommunerna har en central roll för 
ANDT-L-arbetet, då det förebyggande arbetet främst 
bedrivs där människor lever och verkar. Flera av de in-
satser som görs för att främja, förebygga och erbjuda vård 

och stöd finns inom kommunen. De har även ett uppdrag 
att erbjuda stöd till anhöriga. Kommunen har ansvar för 
att utöva tillsyn över de aktörer som säljer alkohol och 
tobak utifrån alkohol- och tobakslagen. Många gånger 
finns behov av sektorsövergripande insatser och intern 
samverkan. Flera kommuner har särskilda uppdrag för att 
samordna arbetet.

KRIMINALVÅRDEN: Kriminalvården har en roll i att arbeta 
brottsförebyggande, vårdande och rehabiliterande. Indi-
vider ska erbjudas stöd för att efter avslutad insats kunna 
leva ett liv utan kriminalitet och missbruk. Detta är en 
del i att öka människors trygghet och bidra till ett tryg-
gare samhälle. Med utgångspunkt från olika riskbedöm-
ningsinstrument arbetar kriminalvården med risk, behov 
och mottaglighet hos klienterna. Kriminalvården erbjuder 
bl.a. en rad olika behandlingsprogram mot missbruk.

KUSTBEVAKNINGEN: Kustbevakningen arbetar genom 
samverkan i regionala underrättelsecentrum mot grov 
organiserad brottslighet och bidrar med maritim kom-
petens. Kustbevakningen genomför gränskontroller och 
sjötrafikövervakning när det gäller fart och nykterhet vid 
yrkes- och fritidssjöfarten. Kustbevakningen bidrar även 
till att minska olyckor på vägarna genom nykterhetskon-
troller i hamnområden och i samband med skoter körning.

LÄNSSTYRELSEN: Länsstyrelsen har särskilda uppdrag att 
implementera den nationella ANDT-strategin utifrån 
lokala förutsättningar och behov. Länsstyrelsen ska även 
verka för regional samordning och samverkan, stärka det 
förebyggande arbetet, vara en länk mellan lokal, regional 
och nationell nivå. Det finns även ett tillsynsuppdrag över 
kommunernas tillsyn av efterlevnad av alkohol- och to-
bakslagen.

Länsstyrelsen har även uppdrag att stödja samord-
ningen i länet och öka kunskapen om jämställdhetsfrågor 
inklusive mäns våld mot kvinnor, sociala risker, föräldra-
stöd, mänskliga rättigheter, integration och folkhälsa. 

NÄRINGSLIVET: Företag kan ha ett socialt engagemang och 
sponsra eller aktivt bidra med exempelvis nattvandring 
eller föräldrastöd. De näringsidkare som arbetar med 
servering ska säkerställa att ingen under 18 år serveras 
alko hol. På samma sätt ska detaljhandelsställen som säljer 
folköl och/eller tobak säkerställa att ingen under 18 år får 
köpa dessa varor. Näringsidkarna har ett ansvar för egen-
kontroll.

POLISMYNDIGHETEN: Polisens uppdrag är att minska brotts-
ligheten och öka människors trygghet. Detta sker bland 
annat genom att minska våld i offentlig miljö, bekämpa 
narkotika och illegal handel med alkohol, tobak och dop-
ningspreparat Polisens uppdrag innefattar även att arbeta 
för en minskad droganvändning i trafiken samt att utöva 
tillsyn av försäljning utifrån alkohol- och tobakslagen.

REGION UPPSALA: Region Uppsala ansvarar för hälso- och 
sjukvård samt tandvård och är en viktig kontaktyta gente-

Styrgrupp för ANDT-L Uppsala län 

Högsta instans för styrning/förankring för det 
ANDT-L-förebyggande arbetet i Uppsala län

•  Syfte: Forumet finns till för att anpassa den nationella 
ANDT-strategin till lokala och regionala förutsättningar, 
samt belysa länets behov av samverkan, samordning och 
utveckling. 

•  Deltagare: Länsstyrelsen – högsta ledningsfunktion, Region 
Uppsala: Samordningsfunktion med mandat från ledningen/
regiondirektör, Kommunerna: beslutsfattare på hög nivå, 
Länets polismyndighet – polisområdetschef, samt Uppsala 
universitet – U-FOLD – koordinator/ansvarig rektor. Se 
vidare särskilt dokument för: Samverkansstruktur ANDT-
förebyggande frågor Uppsala län.
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mot befolkningen. De ska verka för hälsofrämjande och 
sjukdomsinriktade insatser både för befolkningen i sin 
helhet och för patienter inom hälso- och sjukvården samt 
tandvården. Det kan handla om upptäckt av bruk eller 
riskbruk ANDT-L, smittskydd, stöd till lokalt och region-
alt preventionsarbete samt adekvat stöd, vård och behan-
dling. Region Uppsala har ansvar för det strategiska och 
övergripande folkhälsoarbetet i länet. De ansvarar även att 
ta fram länets regionala utvecklingsstrategi (RUS). De ska 
samord na, verka för och följa upp folkhälsoperspektivet i 
det regionala utvecklingsarbetet. 

STUDIEFÖRBUND: De tio studieförbunden i Uppsala län 
har olika profil och inriktning. De möter människors 
skilda behov av utbildning.

TRYGGARE UPPSALA LÄN: En länsövergripande verksamhet 
som syftar till att skapa förutsättningar för att samordna 
det regionala och lokala trygghetsskapande, brottsföre-
byggande och brottsofferstödjande arbetet som utförs i 
länet och vid behov möjliggöra reell samverkan mellan 
olika aktörer. Myndigheter, däribland länets kommuner, 
organisationer och företag har tagit beslut om att samverka 
för att människor ska känna sig trygga i sin närmiljö.

TULLVERKET: Verket ska bidra till att begränsa den organi-
serade och storskaliga brottsligheten. De ska bekämpa 
ille gal införsel av alkohol, narkotika, dopningspreparat 

Foto: Can Stock Photo

och tobak. De bidrar även till att upptäcka när nya pre-
parat förs in på den svenska marknaden.

UPPSALA UNIVERSITETET: U-FOLD: Forum för forskning 
om läkemedels- och drogberoende. Forskare och fackmän 
möts i ett forum för att utveckla samhällets åtgärder mot 
missbruk, tidiga insatser och prevention. U-fold har ett 
arbete med att synliggöra ANDT-L-problematiken i sam-
hället.

KURATORSKONVENTET: Syftar till att öka samarbetet mellan 
Uppsalas studentnationer och studentkårer och tillvarata 
deras gemensamma intressen. Utöver kampanjen ”Varan-
nan vatten” bedrivs ett långsiktigt arbete för ansvarsfull 
alkoholservering och en särskild samverkan inför valborg.

SKATTEVERKET: Skatteverket har ett uppdrag att kontrol-
lera efterlevnaden av skatteförfarandelagen. De kan där-
för utföra tillsyns- och kontrollbesök, som i normalfallet 
genomförs oannonserade. Skatteverket ska utöva tillsyn 
över att de näringsidkare som ska ha kassaregister har 
sådant och att de kassaregister som används uppfyller 
föreskrivna krav. 

STUDENTHÄLSAN: Enheten för studenthälsa vid Uppsala 
universitet har en särskild ANDT-funktion som ansvarar 
för samordning och utveckling av det individuella stu-
dentstödet och det utåtriktade arbetet inom ANDT.
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4. Åtgärdsprogram för Uppsala län
Upplägg
De mål och insatser som lyfts fram är en konkretisering av hur 
länets aktörer vill omsätta den nationella politiken till förutsättnin-
gar och behov i Uppsala län. Den nationella strategin har sex 
delmål för att nå det övergripande målet: Ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Uppsala 
läns aktörer har valt att utgå från fem av de sex nationella målen. 
Uppföljningens resultat av tidigare åtgärdsprogram har varit en 
utgångspunkt för lokala behov av nya samverkansinsatser. Doku-
mentet gör inte anspråk på att omfatta hela det samlade ANDT-
L-förebyggande arbetet i länet. 

Insatsområdena kommer ha en kort inledande beskrivning av 
basverksamhet samt några särskilda insatser som behöver utveck-
las. Strategin vill vägleda till en evidensbaserad praktik. Åtgärderna 
ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Det innebär en samman-
vägning av relevant forskning, brukarens erfarenhet och vilja och 

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör1

Kommunernas tillsyn av serverings- och 
försäljningsställen av alkohol och tobak sker 
regelbundet och är likvärdig i hela länet.

–  Regelbundet erfarenhetsutbyte sker mellan kom-
munerna och polismyndigheten.

– Kommunerna genomför regelbunden tillsyn.
–  Strukturerade checklistor och mallar används vid 

tillsynen.
–  Kontrollköp kan användas som tillsynsmetod av 

handeln med folköl och tobak.
– Länsstyrelsen bidrar med råd och stöd.

Kommunen(förvaltningar med ansvar för 
tillsyn utifrån alkohol- och tobakslagen) 
Länsstyrelsen(tillsyn)
Polismyndigheten

Samtliga lokaler avsedda för barnomsorg, 
skolverksamhet eller annan verksamhet för 
barn eller ungdom samt skolgårdar har getts 
regelbunden tillsyn över att rökförbudet 
följs.

– Kommunerna genomför regelbunden tillsyn.
– Strukturerade checklistor och mallar används.
– Länsstyrelsen bidrar med råd och stöd.

Kommunen(förvaltningar med ansvar för 
tillsyn utifrån alkohol- och tobakslagen) 
Länsstyrelsen(tillsyn)
Polismyndigheten
Kommunen(förvaltningar med ansvar för tillsyn uti-
från alkohol- och tobakslagen samt rökfria miljöer)
Länsstyrelsen(tillsyn)

1  De preparat som omsätts på den illegala marknaden i västvärlden är i första hand narkotiska läkemedel och anabola steroider men även andra läkemedel.  
Åtskilligt härrör från insmuggling och illegal tillverkning, men även överförskrivning av läkare och förfalskade recept förekommer.

2 ”Uppföljningsansvarig” uppger vilken aktör som är övergripande ansvarig för uppföljning. 

SAMORDNAD, EFFEKTIV OCH LIKVÄRDIG ALKOHOL- OCH TOBAKSTILLSYN 

Delmål 1
Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och illegala läkemedel 1ska minska.

Mål som ska genomsyra länets arbete

1. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska tydliggöras och 
genomsyra ANDT-L-arbetet.

2. Barnrättsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet. 
(Barnrättsperspektivet innebär skyldighet att omsätta barnets 
mänskliga rättigheter i praktiken, inklusive att barnets egen åsikt och 
upplevelse har framkommit).

3. Insatser som är tydligt kopplade till ett preparat ska där det är 
möjligt även kopplas till övriga insatser inom ANDT-L.

4. Länets kommuner och landsting ska verka för att det finns insatser i 
ANDT-L-arbetet längs individers livstid samt från prevention till vård 
och behandling.

DET ÄR GENOM tillsyn som kommunerna och länsstyrelsen säker-
ställer att skyddslagstiftningarna för alkohol och tobak följs. Nivån 
av tillsynen i länet kan bedömas utifrån ett flertal faktorer. Det 
totala antalet årsarbetskrafter för tillsyn, antalet och kvaliteten på 
tillsynsbesök som görs av kommunerna och polismyndigheten, hur 
länsstyrelsen utövar tillsyn över kommunernas arbete m.m.(Källa nr 13)

I DEN NYA ANDT-STRATEGIN framgår att kommunernas tillsyn av 
rökfria skolgårdar är en viktig insats för att skydda barn och unga 
från tobaksbruk. Samtliga kommuner bör regelbundet genomföra 
tillsyn över att lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet el-
ler annan verksamhet för barn eller ungdom samt skolgårdar är 

rökfria.16 Kontrollköp av tobak och folköl innebär ett nytt redskap 
i tillsynen. Kontrollköp ökar kommunens vetskap om eventuel-
la brister och med detta ökar behovet av ordinarie tillsyn. Kon-
trollköp bedöms leda till ökad kunskap om eventuella brist er samt 
förbättrad dialog med serverings- och försäljningsställen i länet.

I UPPSALA LÄN finns två universitet som har nationer som med 
hjälp av studenter serverar andra studenter alkohol vilket ställer 
ytterligare krav på tillsynen. Den särskilda metoden Ansvarsfull 
alkoholservering på studentnationerna är ett viktigt verktyg för att 
nå en minskad tillgång till ANDT. Metoden används även i länets 
kommuner genom utbildning av krögare och serveringspersonal. 

›

samt den professionelles kompetens. Prio riteringarna kan vara 
olika utifrån kommunernas olika förutsättningar och behov.
Uppsala läns styrgrupp har särskilt valt att dessa fyra övergripande 
mål ska genomsyra alla lokala mål. De ska särskilt beaktas och 
konkretiseras i en årlig verksamhetsplan samt särskilt följas upp.
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Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör1

Länets serveringsställen för alkohol har 
utvecklat sin ansvarsfulla alkoholservering.

-  Metoden Ansvarsfull alkoholservering kan användas 
på alla länets serveringsställen av alkohol.

-  En anpassad metod används för universitetets 
studentnationer, studentkårerna och föreningar med 
utskänkningstillstånd.

Länsstyrelsen
Kommunerna 
Uppsala universitet (Kuratorskonventet, Enheten  
för studenthälsa) 
Polismyndig heten

›

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Länssamverkan för ANDT-L och det brotts-
förebyggande arbetet är samordnad och 
stärkt.

–  Särskilda forum för samverkan erbjuds där brotts-förebyggande och 
ANDT-L-frågor diskuteras, samordnas och utvecklas.

Länsstyrelsen 
Kommunerna
Region Uppsala 3

Idéburen sektor 
Polismyndigheten 
Åklagarmyndigheten 
Kriminalvården 

Det finns ett kvalitativt och strukturerat 
arbete med de lokala samverkansavtalen 
mellan kommun och polis.

–  De lokala samverkansavtal en mellan kommun och polis stärks. Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Region Uppsala 
Polismyndigheten 

Det ska finnas strukturer och metoder för att 
identifiera, förebygga och hantera sociala 
risker. Arbetet ska ske i samverkan.

–  Särskilda forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklings-
arbete i frågan erbjuds.

– Kompetensutveckling.
–  Stöd till länets kommuner i deras lokala arbete med sociala risker.

Länsstyrelsen 
Kommunerna      
Region Uppsala       
Idéburen sektor 
Polismyndigheten 

Länets samverkan för begränsning av till-
gänglighet av ANDT-L ska stärkas.

–  Goda exempel på insatser som synliggör och begränsar den illegala 
försäljningen på nätet ska spridas. 

–  Kompetenshöjande insatser samt forum för samverkan erbjuds.

Länsstyrelsen
Polismyndigheten 
Kommunerna 
Region Uppsala
Idéburen sektor

3 Regionförbundet och Landstinget i Uppsala län går samman till Region Uppsala år 2017. 

SAMVERKAN MELLAN ANDT-FÖREBYGGANDE OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE PÅ ALLA NIVÅER 

DE FORUM FÖR samverkan mellan ANDT-L och brottsförebyg-
gande frågor som idag finns är arbetsgrupperna: Länssamverkan 
kommun-polis och Länsgruppen sociala risker/social oro. Det 
diskuteras även i viss grad brottsförebyggande frågor på länets 
nätverk för ANDT-L-förebyggande frågor. Samordnande aktörer 
på länsnivå har varit Tryggare Uppsala län, Tryggare Uppsala län 
avvecklades under 2016 och delar av arbetet kommer att integreras 
i Länsstyrelsens nya brottsförebyggande uppdrag. Detta med start 
2017, länsstyrelsen och polismyndigheten. Det nationella brotts-
förebyggande rådet (BRÅ) har vid enskilda tillfällen varit inbjudna 
i samverkan.

ETT PRIORITERAT SAMARBETE har varit att utveckla och utbyta er-
farenheter kring kommunernas och polismyndighetens strukturer 
och rutiner i arbetet. Formen för samverkan har varit utbildningar, 
föreläsningar, workshops och nätverksträffar. 

LÄNSSAMVERKAN KOMMUN-POLIS syfte har i huvudsak varit ett stöd 
för att strukturera upp arbetet, tydliggöra prioriteringar och följa 
upp samverkan. Samverkan har konkretiserats och strukturerats 
i de lokala samverkansöverenskommelserna mellan kommunerna 

och polisen (och i något fall landstinget). Vid uppföljning av tidi-
gare åtgärdsprogram för länets ANDT-arbete var det tydligt att 
ANDT-frågorna utgör en stor del av dessa överenskommelser. 
Förutsättningarna i länets kommuner skiljer sig åt avsevärt och det 
behövs handlingsplaner med mätbara mål. Det är ofta oklart med 
ansvarsfördelning och resurser samt det saknas överlag jämställd-
hets- och jämlikhetsperspektiv.15

DET FINNS EN särskild länsgrupp för att integrera sociala risker/
social oro i länets och kommunernas krisberedskapsarbete. Sociala 
risker är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller 
tillstånd med ursprung i sociala förhållanden och som har negativa 
konsekvenser för det som bedöms vara skyddsvärt. En eller flera 
sociala risker kan i sin tur leda till social oro. ANDT-L-problema-
tiken innefattas i detta genom att det kan vara en bakom liggande 
riskfaktor som påverkar sannolikheten för att sociala risker uppstår 
eller att ANDT-L-problematiken blir en social risk i sig. Metoder 
och handlingsplaner tas fram för att förebygga och hantera sociala 
risker. Som stöd erbjuder Länsstyrelsen forum för erfarenhetsut-
byte mellan aktörer och stöd genom kompetenshöjande aktiviteter. 
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EN HÄLSOFRÄMJANDE SKOLA UTIFRÅN ELEVERS OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV

GENERELLA SKYDDSFAKTORER HAR stor betydelse för barns psykiska 
hälsa inklusive bruk av ANDT. Lärande i sig och att gå ut skolan 
med goda resultat leder till minskad ohälsa samt minskad risk för 
kriminalitet och utanförskap. Att klara skolan är också den enskilt 
viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Därför är en trygg skol-
miljö med välfungerande undervisning samt en förebyggande och 
hälsofrämjande elevhälsa av stor vikt för barns och ungas hälso-
utveckling.
 
GENOM BÅDE SITT kunskaps- och sitt värdegrundsuppdrag kan 
skolan bidra till arbetet med ANDT-L-prevention. Skolan spelar 
till exempel en viktig roll genom att undervisa om riskerna med 
tobak, alkohol och andra droger. 

SAMVERKAN MELLAN SKOLA och föräldrar samt föräldrarnas förmåga 
till engagemang i skolan, och deras förväntningar på barnet och 
förmåga att stödja och uppmuntra barnet i skolarbetet är viktiga 
för skolresultat, hälsa och trivsel. Genom att stödja föräldrarna i 
detta kan förutsättningarna för goda skolprestationer förbättras.16

Skolan som arena för psykisk hälsa 
Barn och ungdomspsykiatrin inbjöd i slutet av 2014 kommunerna 
i länet att ingå i ett samverkansprojekt för att förbättra elevhälsans 
möjligheter att upptäcka barns stödbehov tidigt. Detta för att barn 
ska klara skolan och undvika framtid utanförskap. Tjugo skolor i 
Enköping och Älvkarleby kommuner arbetar nu för att nå målet 
med att få alla barn till skolan. De centrala elevhälsorna började 
med åtgärdande insatser för de barn som riskerar eller redan be-
finner sig i långvarig skolfrånvaro. För detta har inrättats team som 
tillsammans med en socialpedagogisk resurs arbetar intensivt och 
systematiskt för återgång till skolan. Teamen har utbildats att ar-
beta efter hemmasittarprogram (HSP) som visar att elever som fått 
insatsen återgår till vanlig undervisning.

För att förebygga riskfaktorer som leder till frånvaro har elev-
hälsosamtalen kompletterats med frågor om psykosociala risker 
även utanför skolan. Dessa samtal ger utfall för 14 procent av elev-
erna och kan i majoriteten av fallen åtgärdas med frivilliga insatser. 
Merparten av dessa är från skolan.  Nästa steg blir att implemen-
tera arbetskonceptet till alla elevhälsor i länet. Projektet arbetar 
för att ta fram en socioekonomisk kalkyl. Kommunerna har även 
ingått i ett projekt för extra stöd till familjer för frånvarande elever. 

Samverkansinsatser för bättre hälsa bland  
barn och unga
Regionförbundets styrelse (Region Uppsala från år 2017) har upp-
dragit till regiondirektören att arbeta fram förslag till samverkansin-
satser för bättre hälsa bland barn och unga. Att investera i flickors 
och pojkars utveckling beskrivs i Regional utvecklingsstrategi för 
Uppsala län som en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet 
och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Ansvaret för att 
främja barn och ungas hälsa ligger hos flera aktörer: Region Upp-

sala, länsstyrelse, kommuner och idéburen sektor. Det strategiska 
folkhälsoarbetet har samlat dessa aktörer för att formulera mål, 
tydliggöra roller och tillsammans prioritera områden att samverka 
omkring. Arbetet har mynnat ut i beslut om regionala samver-
kansinsatser inom områdena föräldrastöd, tobaksfri skoltid och 
ökad fysisk aktivitet. Utifrån samverkansinsatsen Tobaksfri skoltid 
och rökfria skolgårdar samt föräldrastöd har två regionala hand-
lingsplaner utarbetats för åren 2016–2019.18

REGION UPPSALAS VERKSAMHET Hälsoäventyret är både en länsöver-
gripande och lokal verksamhet som fungerar som ett stöd för både 
Region Uppsala och länets kommuner och deras skolor i deras 
hälso främjande arbete. De genomför hälsopedagogiska insatser 
där ANDT-L är en viktig del, direkt till skolelever och personal 
samt föräldrar. De synliggör i olika samverkansinsatser ofta barns 
och ungas röster och rätt utifrån olika metodik. De samordnar och 
ansvarar även för olika utvecklingsprojekt inom detta insatsom-
råde (se nedan). Det finns tre lokala Hälsoäventyr där kommunerna 
är partners och på detta sätt kan ge uppdrag om extra stöd och 
metodutveckling. Detta innebär att stödet inte erbjuds fullt ut för 
de kommuner som inte har lokala överenskommelser.

Tobaksfri skoltid 
Rökförbudet avser skolgårdar och motsvarande områden utomhus 
vid fritidshem och förskolor. Lagen gäller oavsett ålder, dygnet runt 
alla dagar i veckan och inkluderar all verksamhet som disponerar 
lokalerna. Tobaksfri skoltid innebär att skolan arbetar aktivt för att 
elever och vuxna avstår från tobak under all tid det är verksamhet 
med skolpersonal och elever, både på och utanför skolområdet, 
samt kvällstid vid exempelvis föräldramöten. Det handlar också 
om att verka för att det finns tobaksavvänjning av god kvalitet för 
de barn och vuxna som vill sluta röka samt att inte vuxna förser 
minderåriga med tobak.

Ny metod mot vattenpipsrökning  
I Uppsala län ska ett antal skolor testa en ny webbaserad metod 
för att motverka vattenpipsrökning och e-cigaretter bland barn 
och unga. Region Uppsalas verksamhet Hälsoäventyret samord-
nar frågan i länet med stöd av länsstyrelsen och erbjuder stöd till 
a ktörer som vill arbeta med metoden. Metoden har tagits fram i 
ett samarbete mellan Umeå Universitet och Uppsala Universitet 
och är fortfarande under utveckling.

Tobaksfri duo
Tobaksfri duo är en evidensbaserad metod som bygger gemen-
sam överenskommelse mellan en tobaksfri vuxen och en tobaksfri 
ung dom. Kontraktet gäller under hela högstadietiden och ungdo-
men har i och med sin tobaksfrihet chans att vinna priser. I Håbo 
kommun arbetas det aktivt med att implementera Tobaksfri duo 
i samtliga högstadieskolor. Hälsoäventyret samarbetar även med 
Fyrisfjädern badminton som skriver tobaksfria lagkontrakt med 

Delmål 2
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, illegala läkemedel och tobak  
eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
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Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Länets skolor har stärkt sitt ANDT-L-förebyg-
gande arbete. 

Det kan bidra till att fler pojkar och flickor 
klarar skolans kunskapsmål.

–  Skolorna i länet kan få stöd i att utveckla och integrera ANDT-frågor-
na i undervisningen. Det sker förslagsvis genom ytterligare inventer-
ing av behov och förutsättningar samt kompetenshöjande insatser. 

–  Ett aktivt arbete med policys och riktlinjer samt skolans övriga 
elevhälsoarbete.

–  Stärka samverkan över kommun- och länsgränser eftersom detta är 
en grupp som kanske bor i en kommun och studerar, arbetar eller på 
annat sätt vistas i en annan.

Övriga förslag på insatser:
– Metoden: ANDT på schemat 
–  Hälsoäventyrets hälso- och ANDT-L-undervisning i skolklasser
– Kontraktmetoden Tobaksfri duo
– Metod och utvecklingsprojekt mot vattenpipa
–  Metodstöd för lärare, För hälsa mot cannabis (Se det särskilda 

insatsområdet)
– Metoden: ANDT på schemat
–  Skol-BIM (se information under delmål fem.)
–  Insatser i utvecklingsprojektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa” 

med hemmasittarprogram, stärkt föräldrastöd, tidig upptäckt och 
stöd via elevhälsan. 

Länsstyrelsen
Region Uppsala (Hälsoäventyret)
Barnombudsmannen i Uppsala 
Centralförbundet för alkohol och 
narkotika- upplysning (CAN) 
Kommunerna (Skolförvaltningen 
och förebyggande enheter)

Alla skolgårdar är rökfria enligt tobakslagen 
2 § och all skoltid i Uppsala län är tobaksfri 
4 §.

–  Det bör finnas särskilda handlingsplaner på lokal och regional nivå 
för ANDT-L-förebyggande frågor.

 På länsnivå är ett prioriterat område för att stärka barn och ungas 
hälsa: ”Tobaksfri Skoltid och rökfria skolgårdar”. Arbetet omfattar både 
vuxna och barn på skolorna-dygnet runt.

– Kompetensutveckling
–  Policyarbetet är viktigt för att få en gemensam grund och tydlighet 

med rutiner och hand lingsplaner som inkluderar tobak i alla dess 
former. Observera att även vattenpipa, snus och elektroniska cigaret-
ter bör inkluderas.

–  Genomföra och sprida barnkonsekvensanalyser kopplade till tobak.
–  En särskild kommunikationsinsats för att synliggöra problemet med 

rökningen på skolor
–  Erbjuda tobaksavvänjning t.ex. metoden: SOTIS
–  Verka för att stödja och inspirera länets aktörer till förbättrad 

följsamhet till rökfri arbetstid.
–  Stärkt samverkan med föräldrar, Idéburen sektor, tandvården,  polis 

och handeln som säljer tobak.
–  Kommuner bör genomföra strukturerad tillsyn och att alla skolor har 

fått minst ett tillsynsbesök.

Region Uppsala 
Länsstyrelsen 
Barnombudsmannen i Uppsala
Kommunerna (Skolförvaltningen 
och förebyggande enheter)
Yrkesföreningar mot tobak
Non Smoking generation

sina ungdomsspelare. Arbetet är sammankopplat med handlings-
planen för tobakfri skoltid.

SOTIS – Samtal om tobak i skolan
SOTIS (Samtal Om Tobak i Skolan) är en intervention som ut-
vecklats utifrån ett vetenskapligt underlag för att främja tobaksfri-
heten bland ungdomar i tonåren. Det är en samtalsmodell i form 

av en enkel mall för att underlätta samtal om tobak med elever 
i högstadiet. Den kan användas i samband med rutinmässiga 
hälsokontroller och vid spontanbesök hos elevvårdsteamet. Den 
består av strukturerade, korta och upprepade insatser som anpas-
sas efter elevens erfarenhet av tobak, samt använder en blandning 
av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). 
Modellen är anpassad efter den svenska skolan.

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Alla föräldrar har erbjudits föräldra stöd 
under barnets uppväxt 0–17år.

–  Andelen föräldrar som känner till/har fått er bjudande om föräl-
drastödjande insatser har ökat jämfört med 2016.

Länsstyrelsen
Region Uppsala
Kommunerna
Idéburen sektor

Föräldrastöd
Ett bra stöd för föräldrar är en baskomponent i det hälsofrämjande 
arbetet och i det förebyggande ANDT-arbetet för barn och unga. 
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att stödja kommuner, 

landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att ut-
veckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt 
stöd till föräldrar med barn i tonåren i respektive län. 
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EFFEKTIVT ARBETE MOT LANGNING AV ALKOHOL OCH TOBAK 

Kommunikationsinsats om alkohol till föräldrar
Att motverka langning till flickor och pojkar är en fortsatt viktig 
insats för att nå målet om att skjuta upp alkoholdebuten. Alkohol-
förebyggande arbete bör fokusera på att göra föräldrar och andra 
vuxna mer medvetna om sin roll för att påverka konsumtions-
mönster och senarelägga alkoholdebuten.

Kronbergsmodellen: Det är en arbetsmetod för polisen som syftar 
till att begränsa ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö och 
på så sätt minska den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten bland 
unga. Metoden innebär bland annat att man, för att i förläng-
ningen uppnå en minskning av den alkoholrelaterade våldsbrotts-
ligheten, gör det mindre attraktivt för ungdomarna att berusa sig 
och minskar tillgången på alkohol genom att arbeta mot langare.

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Vuxna förser inte minderåriga med alkohol 
och har en god förståelse om varför. 

Vuxna har en bra dialog med tjejer och killar 
om riskerna med alkohol och tobak kopplat 
till deras hälsa. 

Samverkansinsatserna för att begränsa till-
gängligheten av alkohol för tjejer och killar 
har stärkts.

–  Informations- och antilangningsinsatser riktat till vuxna gällande 
alkohol och tobak.

–  Samverkan och åtgärder för att minska langning en till minderåriga. 
–  Polisens metod: Kronbergsmodellen. 
–  Lokala nivån kan med fördel göra en lägesbild över vilka risk- och 

skyddsfaktorer som finns i deras kommun.  

Exempel på riskfaktorer är om restaurangerna serverar minderårig 
alkohol, om butiker säljer alkohol och tobak till minderåriga, om 
vuxna i ungas närhet inte har ett bra stöd i att sätta gränser och föra 
bra samtal med sina ungdomar, skolan har bristande rutiner och inte 
arbetar med frågan samt om det finns få drogfria alternativ och arenor. 

Skyddsfaktorer är det omvända. Insatserna bör gå in i varandra och 
samverkan stärkas. 

Kommunerna
Region Uppsala 
Polismyndigheten 
Uppsala Universitet (U-FOLD) 
Länsstyrelsen
Räddningstjänsten
Idéburen sektor

Foto: Pixabay

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Vuxna i ungas närhet har en bra dialog med 
flickor och pojkar om cannabis.

–  Konceptet  och stödmaterialet ”För Hälsa Mot Cannabis – ur ett 
ungdomsperspektiv i Uppsala län” kan förslagsvis implementeras i 
den ordinarie ANDT-L -undervisningen på länets skolor.

–  Sprida och implementera ny kunskap och forsk ning inom området.
–  Ett kunskapsunderlag kan inhämtas från det nationella cannabisnät-

verk som består av utbild ade behandlare www.cannabishjalpen.se 

Region Uppsala
Länsstyrelsen
Uppsala Universitet
Kommunerna
Idéburen sektor

SPRIDNING OCH TILLÄMPNING AV ETT KUNSKAPSBASERAT CANNABISFÖREBYGGANDE ARBETE 

För hälsa mot cannabis
Region Uppsalas verksamhet Hälsoäventyret har genom ett särskilt 
projekt ”För Hälsa Mot Cannabis – ur ett ungdomsperspektiv i 

Uppsala län”, tagit fram ett nytt material. Materialet utgår från ett 
ungdomsperspektiv och är tänkt att kunna appliceras i den ordi-
narie ANDT-L-undervisningen på länets skolor.
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UPPMÄRKSAMMA OCH FÖREBYGGA ANDT-RELATERAD OHÄLSA BLAND KVINNOR OCH MÄN SAMT FLICKOR OCH POJKAR INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, SOCIALTJÄNSTEN OCH INOM ANDRA ARENOR

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Inom regionen ligger Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsföre-
byggande metoder till grund för det hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande arbetet. Arbetet med levnadsvanor är långsik-
tigt och blir effektivt om utvecklingen av arbetet integreras med 
ordinarie verksamhet. Åtgärder för tidig upptäckt och intervention 
av riskbruk av alkohol och tobaksbruk är en del av detta. Länets 
aktörer har satsat brett på utbildning i motiverande samtal som ett 
led i arbetet. Socialstyrelsen konstaterar i sin utvärdering av stö-

det till genomförandet att landstingen framför allt gjort generella 
satsningar och ännu inte kommit så långt som till satsningar som 
rör specifika grupper. Utvärderingen visar också att riktlinjerna 
för sjukdomsförebyggande metoder inte har införts inom kom-
munerna. Detta är ett angeläget utvecklingsområde som till ex-
empel gäller äldreomsorgen. Uppföljningen visar att antalet äldre 
med missbruk och beroende behöver uppmärksammas inom såväl 
äldreomsorgen som primärvården. 

Delmål 3
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende
av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-
gande arbete genomsyrar hela hälso- och 
sjukvården.

–  Hälso- och sjukvårdens enheter ska tillämpa rutiner för sjukdoms-
förebyggande metoder enligt hälso- och sjukvårdens kunskapsunder-
lag för levnadsvanor.

–  Levnadsvanearbetet ska integreras i de regionövergripande kliniska 
processer som arbetas fram för hälso- och sjukvården.

– Kompetenshöjande insatser.
– Metodutveckling och stöd.
– Motiverande samtal.

Region Uppsala
Kommunerna

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Länets ungdomsmottagningar erbjuder 
samtal och stöd i  
ANDT-L-frågorna.

– Kompetensutveckling för personal.
–  Kunna erbjuda tobaksavvänjning eller hänvisa till avvänjning 

digitalt.
–  Samverkan över kommungränserna för att ta fram bättre rutiner och 

stöd.
–  Ungdomsmottagningens www.umo.se har utvecklat en kostnadsfri 

mobil-app, ”Fimpaaa!” som kan vara ett bra stöd för den som vill 
sluta röka. Där finns även information på olika språk. 

Kommunerna 
Region Uppsala 
Länsstyrelsen
Idéburen sektor

Ungdomsmottagningen som arena

Stärka samverkan och åtgärder för unga vuxna
Med unga vuxna menar vi kvinnor och män mellan 18 och 25 år. 
Gruppen unga vuxna utmärks av en hög andel riskkonsumenter av 
alkohol och samtidigt av att gruppen är svår att nå med hälsofräm-
jande- och förebyggande insatser. Andelen som använt cannabis 
är betydligt högre bland unga vuxna jämfört med äldre ålders-
grupper. Män använder i högre grad än kvinnor.

Studenter
Närmare hälften i åldersgruppen unga vuxna i Sverige studerar 
vid högskola eller universitet. Kartläggningar visar också att alko-
holkonsumtionen är högre under åren vid universitet och hög-
skola jämfört med andra perioder i livet. Studenthälsomottagnin-
gar utgör därför en tänkbar arena för förebyggande insatser.20 I 
Uppsala finns två stora universitet med många studenter. Varje år 
börjar tio tusen nya studenter vid de två universiteten. Enheten 
för Studenthälsa vid Uppsala universitet har en särskild ANDT-

funktion som ansvarar för samordning och utveckling av det in-
dividuella studentstödet och det utåtriktade arbetet inom ANDT. 
Det genomförs även utbildningar för nations- och kåraktiva samt 
mottagningsansvariga och faddrar bland annat inom alkohol- och 
narkotikaprevention i syfte att minska skadeverkningarna av alko-
hol och användandet av narkotika i samband med festkvällar och 
insparkar/mottagningsveckor. Ett ANDT-nätverk har bildats för 
nationernas ämbetsmän/ alkoholombud i syfte att samordna pre-
ventiva insatser inom ANDT.

STUDENTER SOM VUXIT upp med alkoholproblem i familjen er bjuds 
ett individuellt stödprogram, Individual Coping and Alcohol 
Intervention Program (ICAIP) på Studenthälsans mottagning. 
Programmet innefattar en interventionsdel i syfte att genom före-
byggande kunskap minska risken för att studenten utvecklar egna 
alkoholproblem.21

›
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Länsmål 2021 Insatser inom Uppsala universitet Involverad aktör

Uppsala län har stärkt sin samord ning och  
samverkan kopplat till ANDT-L för unga 
vuxna.

–  Kontinuerlig kompetensutveckling för enheten för studenthälsans 
personal.

–  Erbjuda alla programstudenter webbaserad alkoholintervention och 
personlig återkoppling.

–  Erbjuda studenter enkla råd om tobak samt om alkohol och riskbruk.
–  Utbildning i ANDT för mottagningsansvariga (faddrar) i samband med 

mottagning/inspark av nya studenter.
– Verka för ett beslut om rökfri arbetstid/miljö.
–  Sprida kunskap om tidig upptäckt av alkohol- och drogrela terade 

problem till andra yrkesgrupper inom universitetet.

Insatser i övriga samhället:
–  Inventera vilka metoder som finns och sprida kunskap om de med 

bäst effekt.
–  Stärka samverkan över kommun- och länsgränser eftersom detta är 

en grupp som kanske bor i en kommun och läser, arbetar eller på 
annat sätt vistas i en annan.

–  Samverkan med övriga eftergymnasiala lärosäten, företagshälsovård, 
arbetsförmedling en, försäkringskassan, kriminalvården mm.

– Verka för fler drogfria miljöer.

Uppsala universitet - Enheten för 
studenthälsa
Kommunerna
Region Uppsala
Länsstyrelsen

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Fler gym/ träningsanläggningar och 
idrottsföreningar i Uppsala län har ett aktivt 
antidopnings arbete. 

–  Metod för gym och träningsanläggningar: De ska vara PRODIS-certifi-
erade och genomföra PRODIS-utbildning i länet.

–  Sprida resultatet från Knivsta kommun och det nationella PRODIS-
nätverket till resten av länet.

– Väl genomförda dopningskontroller.
– Ökad samverkan mot dopning.
– Stärkt tillsyn och kontroll av kosttillskott.
–  Inkludera kompetenshöjande insatser om kosttillskott.

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland gör 
följande: 
–  På uppdrag av Riksidrottsförbundet genomföra provtagningar för 

att upptäcka missbruket av dop ningsmedel i så väl träning som 
tävlingsverksamhet.

–  Uppland Idrottsförbund arbetar aktivt för att öka kunskapen i länets 
idrottsföreningar i ämnet dopingprevention och läkemedelsklassade 
kosttillskott. Detta arbete är ett resultat av det förfrågningar och 
behov som utryckts av idrottsföreningar i länet. 

Träningsbranschen
Polismyndigheten 
Upplands idrottsförbund 
SISU Idrottsutbildarna
Uppland
Länsstyrelsen
Kommunerna
Region Uppsala

DOPNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM MOTIONSIDROTTEN

INOM DET NATIONELLA nätverket PRODIS används den gemen-
samma arbetsmetoden 100 % ren hårdträning som syftar till att 
minska användningen av och tillgången till dopingpreparat, såsom 
anabola androgena steroider bland tränande påträningsanläggning-
ar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett lång-
siktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan med polisen, 
kommunen och övriga närsamhället. I länet är Knivsta kommun 

och deras kommunalt anknutna gymanlägg ning Hälsohuset först 
att genomföra utbildningen. Det finns en styrgrupp där länssty-
relsen och polismyndigheten medverkar. Detta för att följa och 
samordna insatser om det finns intresse för fler kommuner att ut-
veckla arbetet. Det genomförs få samverkans insatser mot dopning 
i länet. Ett samarbete med Upplands idrottsförbund har inletts för 
att insatsen även ska omfatta kommunens idrottsföreningar.

› Unga vuxna som inte studerar. 
Det saknas länssamarbeten som handlar om att fånga upp och 
förebygga unga vuxna som grupp som inte går på Uppsala uni-

versitet. Detta är en extra sårbar grupp som vi behöver uppmärk-
samma och samverka mer för att stödja och fånga upp.
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Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

–  Samverkan har stärkts i frågan mellan 
kommunerna och Region Uppsala.

–  Barn, unga och vuxna som tillhör målgrup-
pen har med delaktighet och inflytande 
getts en sammanhängande vård och 
behandling och tillgång till insatser på 
rätt nivå.

–  Förutsättningarna har ökat för huvudmän-
nen att följa rekommendationer i gällande 
nationella riktlinjer.

–  Brukarna är framlyfta som en självklar 
kunskapskälla. Deras kunskaper ska på 
ett strukturerat sätt efterfrågas och tas 
tillvara.

–  Jämställdhet och jämlikhet beaktas sys-
tematiskt i genomförande och uppföljning.

–  Länets aktörer ska verka för att konkretisera insatserna i den 
regionala överenskommelsen för riskbruk, missbruk och beroende 
(Uppsala län) till lokala överenskommelser.

–  Länets aktörer ska även fortsättningsvis samverka i olika kompe-
tenshöjande insatser för att kunna förverkliga överenskommelsens 
intentioner.

Region Uppsala 
Kommunerna 
Kriminalvården-Frivården 
Länsstyrelsen
Uppsala läns brukarnätverk
Idéburen sektor

SAMVERKAN MELLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST SAMT MED ANDRA AKTÖRER FÖR EN SAMMANHÅLLEN  
VÅRD UTIFRÅN KVINNORS OCH MÄNS SAMT FLICKORS OCH POJKARS SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV

SOCIALSTYRELSEN PUBLICERADE NATIONELLA riktlinjer för miss-
bruks- och beroendevården 2007. Sedan dess har nya behandlings-
metoder introducerats och nya metoder för upptäckt och preven-
tion har tillkommit i vården och omsorgen. Riktlinjerna har nu 
reviderats och uppdaterats och nya riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården har utkommit 2015. 

UTFORMNINGEN FÖR DE NYA riktlinjerna är förändrade såtillvida 
att de innehåller prioriteringar (1–10) för metoder/insatser, och 
genom detta utgör de ett tydligare stöd för fördelning av resurser 
och underlag för beslut på organisationsnivå. Tre nya områden har 

inkluderats i de reviderade riktlinjerna: ungdomar, läkemedels-
beroende och psykosociala stödinsatser.
 
SEDAN 1 JULI 2013 föreligger det ”en skyldighet för landsting och 
kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samar-
bete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel”, i 
enlighet med regeringens proposition ”God kvalitet och ökad till-
gänglighet inom missbruks- och beroendevården” (2012/13:77). 
Denna skyldighet regleras genom tillägg i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen.22

Delmål 4
Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar 
och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

INSATSER FÖR ATT NÅ KVINNOR OCH MÄN SAMT FLICKOR OCH POJKAR I EN SOCIALT OCH HÄLSOMÄSSIGT UTSATT  
SITUATION TILL FÖLJD AV MISSBRUK ELLER BEROENDE

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Hemlösa kvinnor och män erbjuds en bostad 
och stöd för sin ANDT-L-problema tik.

–  Följa och sprida resultaten från utvecklingsprojekt: ”Bostad först” i 
Enköping och Uppsala kommuner.

–  Länsstyrelsen ska stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med 
att underlätta inträde på bostadsmarknaden för exempelvis hemlösa. 
Detta sker genom kontinuerliga utbildningar.

Kommunerna 
Länsstyrelsen
Region Uppsala
Lokala bostadsbolagen

Bostad först
Uppsala och Enköpings kommuner ingår i ett försöksprojekt 
(Start 2015) som är till för att förebygga hemlöshet och de delar 
som är kopplade till den frågan som i många fall rör missbruks-
problematik. Bostad först bygger på fyra principer: 

•  Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och ska behandlas 
som ett sådant.

•  De personer som är hemlösa eller utanför den ordinarie bostads-
marknaden bör så fort som möjligt inlemmas i den ordinarie bostads-
marknaden för att få en stabil bostadssituation.

•  Egen bostad – en förutsättning för att andra insatser skall lyckas.
•  Ett fast boende är en grundläggande rättighet.24
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Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Kvinnor och män som injicerar droger och 
som har en förhöjd risk för smittspridning av 
infektionssjukdomar erbjuds stöd.

– Öppen mottagning med sprututbytesverksamhet. Region Uppsala
Kommunerna
Kriminalvården
Uppsala läns brukarnätverk
Idéburen sektor

Lågtröskelmottagning
Enligt Socialstyrelsen injicerar cirka 8 000 personer droger år 
2008–2011. Personer som injicerar droger tillhör en särskilt utsatt 
grupp. Genom att dela sprutor löper de till exempel stora risker att 
drabbas av allvarliga infektionssjukdomar som HIV och hepatit C.
En fjärdedel av alla rapporterade hepatit C-fall 2014 var ung-
domar/unga vuxna i åldern 15–21 år och av dessa hade 86 pro-

cent smittats via injektion med kontaminerade/smutsiga kanyler. 
Sprutbytesverksamhet är tänkt att vara en kontaktyta som kan an-
vändas för att motivera till vård och behandling på frivillig väg. 
Sprututbytesverksamhet får enligt lag endast ske till individer som 
fyllt 20 år. Det finns ett lagförslag om att sänka åldersgränsen till 
18 år.16

TIDIG UPPMÄRKSAMHET AV RISKBRUK OCH BEROENDE BLAND BLIVANDE FÖRÄLDRAR

Riskbruk och missbruk bland blivande föräldrar

Delmål 5
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras 
bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, läkemedel eller tobak ska minska.

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Alla blivande och nyblivna mammor och  
pappor tillfrågas om ANDT-vanor.

Tillämpa rutiner för sjukdomsförebyggande metoder enligt 
hälso- och sjukvårdens kunskapsunderlag för levnadsvanor 
(alkohol och tobak) samt särskilt ställda frågor gällande 
narkotika.

Region Uppsala (Mödrahälso vården,
Barnhälsovården)
Region Uppsala
Regionalt centrum för
cancerprevention (regionens
plan för cancerprevention.)

UPPMÄRKSAMMA OCH ERBJUDA ÄNDAMÅLSENLIGT STÖD TILL FLICKOR OCH POJKAR SOM FÖDS MED SKADOR TILL FÖLJD AV 
ANDT ELLER SOM VÄXER UPP I FAMILJER MED MISSBRUK ELLER ANNAN OMSORGSSVIKT, INKLUSIVE FÖREKOMST AV VÅLD, 
MED KOPPLING TILL ALKOHOL ELLER NARKOTIKA UTIFRÅN DERAS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV

Ett stärkt anhörigperspektiv
Det är enligt den nationella ANDT-strategin viktigt att ”främja en 
långsiktig och effektiv samverkan kring den enskilda individen och 
dennes anhöriga”.

Det handlar om mer än familjeperspektivet. Många tjejer el-
ler killar växer upp i en familj där det förekommer våld och el-
ler där  en  mamma och/eller pappa missbrukar och har psykisk 
ohälsa. Det kan innebära att de blir orimligt ansvarstagande och 
mår dåligt. 

För dessa ungdomar kan det leda till skolsvårigheter, egen 
ANDT-L-problematik eller andra normbrytande beteenden. 
Stöd till barn som anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälso- och 
sjukvården. Det är även en angelägen uppgift för socialtjänsten, 
förskola och skola.

UPPSALA LÄN VERKAR aktivt för att stärka familjeperspektivet. Re-
gionförbundet i Uppsala län har sedan flera år drivit olika utveck-
lingsprojekt för att öka familjeperspektiv inom såväl missbruks- 
och beroendevård som barnavård.25 Det vi bör göra är att utveckla 
stödet till dessa familjer.  Det gäller såväl stöd till den vuxne för 
missbruket/beroendet samt i föräldrarollen, stöd till barnen samt 
stärka stödet i relationerna i familjen.

›
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Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Skolpersonalens förmåga att upptäcka 
och ge stöd till barn och unga som lever i 
familjer med missbruk eller beroende har 
stärkts.

Resultatet från forsknings- och utvecklingsprojektet ”Skol-BIM” kan 
användas som stöd för länets skolor.

–  Utifrån kunskapen som tidigare forskning och intervjuer ger, ges fyra 
högstadieskolor kompetensutveckling och stöd i att utveckla arbetet 
med målgruppen.

–  Intervjustudien och de erfarenheter och arbets sätt som utvecklings-
arbetet leder fram till ska spridas.

–  Ta fram en särskild informationsbroschyr med erfarenheter från 
projektet för att ge ett fortsatt stöd till länets skolor.

Uppsala universitet 
Region Uppsala
Länsstyrelsen

Barn och unga som lever i familjer med missbruk  
eller beroende – forsknings- och utvecklings-
projektet ”Skol-BIM”
Projektet är en fördjupning av projektet Barn i Missbruksmiljöer 
(BIM), där barn, ungdomar och föräldrar i intervjuer lyfte fram 
skolans betydelse som arena för upptäckt och stöd till barn i 

familjer där föräldrar har problem med alkohol och/eller andra 
droger. Huvudmål för projektet är att utifrån forskning förbättra 
skolans stöd till barn i familjer med missbruk. En referensgrupp 
med ungdomar som växt upp i familjer med missbruk har bildats 
och utgör viktig kunskapskälla i projektet.

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Familjeperspektivet inom såväl missbruks- och 
beroendevård som barnavård har ökat.

– Utbildningsinsats.
–  Implementering av befintlig kunskap om stöd i föräldrarollen inom 

missbruks- och bero endevård och barnavård.
–  Etablera gemensamt lärande nätverk samt metod stöd i att utveckla 

familjeperspektiv till att bli ett konkret arbetssätt i samverkan.

Region Uppsala
Brukarföreningar
Kommunerna

STRATEGISKT OCH LÅNGSIKTIGT ARBETE FÖR ATT MOTVERKA NARKOTIKARELATERAD DÖDLIGHET BLAND KVINNOR  
OCH MÄN SAMT FLICKOR OCH POJKAR

DEN NARKOTIKARELATERADE DÖDLIGHETEN är hög i Sverige jämfört 
med andra länder inom EU. Den höga dödligheten är oroande och 
måste tas på stort allvar. Det är svårt att jämföra statistik som är 
kopplat till dödlig utgång eftersom definitionen av narkotikarela-
terad dödlighet, skiljer mellan olika länder. Under perioden 2011–
2014 ökade antalet narkotikarelaterade dödsfall med 59 procent 

samtidigt som antalet vårdade till följd av narkotikabruk ökade 
med 12 procent. Det är fler män än kvinnor både bland dem som 
avlider och dem som vårdas. Den ökande trenden gäller både män 
och kvinnor.16

En hög andel av de som dör har ett blandmissbruk där de både 
missbrukar narkotika och läkemedel.

›

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Våldsproblematiken i ANDT-L-frågan har 
tydliggjorts och stödet har bättre anpassats 
för flickor och pojkar samt kvinnor och män.

–  Samordna ANDT-arbetet i länet med Länsstyrelsens uppdrag att 
samordna och ge stöd till insatser som syftar till att motverka mäns 
våld mot kvinnor.

–  Särskild insats att följa: Hur får våldsutsatta tjejer och kvinnor med 
missbruksproblematik ett anpassat och bra stöd? 

–  Aktivt arbeta med synliggöra kopplingen mellan våld och alkohol 
till exempel i samband med idrottsarrangemang och på och utanför 
serveringsställen.

Se även under delmål tre, arbetet med Krono bergsmodellen.

Region Uppsala 
Länsstyrelsen 
Kommunerna
Idéburen sektor
Polismyndigheten
Kriminalvården

›
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Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Antalet påverkade förare i trafiken och till 
sjöss har minskat.

Fordonsförare som åker fast för att de är påverkade av alkohol eller 
andra droger ska få erbjudande om snabbt stöd.

–  Stöd för samverkan utifrån metoden ”SMADIT i Uppsala län” på 
länsnivå.

–  Vid kontrollkontakt med förare av motordrivet fordon ska alkohol-
utandningsprov ske samt en bedömning av eventuella symptom på 
drogpåverkan hos föraren göras.

Polismyndigheten
Tullverket
Kommunerna
Länsstyrelsen 
Kriminalvården
Region Uppsala 
Trafikverket 
Kustbevakningen
Idéburen sektor 

ANDT-L och våld
Det är viktigt att uppmärksamma utsatthet för våld i ANDT-L-frå-
gan då det ofta ger hälsokonsekvenser. ”Även ålder och funktions-
nedsättning behöver beaktas i detta sammanhang. Kunskap om att 
det finns en koppling mellan ANDT-L-missbruk och att vara eller 
ha varit utsatt för våld eller andra former av övergrepp behöver 
öka. Förutom hälso- och sjukvården utgör ungdomsmottagningar 
och elevhälsan viktiga arenor för att fånga upp barn och unga i 
riskzon, studenthälsan för att nå unga vuxna och företagshälso-
vården för att nå den del av befolkningen som är i arbete. Kvinnor 
som injicerar droger utsättas för prostitution, våld och sexuellt våld 
i större utsträckning än män, varför både behandlings- och stöd-
insatser behöver utformas för att kunna möta kvinnors specifika 
behov. Prostitution och användning av både droger och alkohol 
är tydligt sammankopplad. Inom missbruks- och beroendevården 
måste därför erfarenheter av att sälja sex uppmärksammas.” 16

INOM RAMEN FÖR rådande jämställdhetspolitik har Länsstyrelsen 
i uppdrag att stödja samordningen i länet av insatser som syftar 

till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människo-
handel för sexuella ändamål. Uppdraget avser både samordning av 
insatser till skydd och stöd samt förebyggande insatser. 

LÄNSSTYRELSEN HAR OCKSÅ i uppdrag att ge stöd för att kvalitets-
utveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsut-
satta kvinnor och barn samt främja och fördela bidrag till insatser 
för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns två 
länsgrupper mot våld i nära relationer. Nätverken har olika fokus, 
ett med mer fokus på våldsförebyggande arbete och ett med mer 
fokus på de insatser som erbjuds våldsutsatta vuxna och barn samt 
våldsutövare.
 
UPPSALA LÄN BEHÖVER fler insatser mot våld och ANDT-L-rela-
terad problematik. Det finns till exempel inte något boende i Upp-
sala län för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk. Det är viktigt 
att verka för ökad samverkan i verksamheterna inom kommun och 
landsting som arbetar med våld i nära relationer och missbruk. 

› INSATSER FÖR ATT MOTVERKA TRAFIKRELATERADE SKADOR OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ALKOHOL- OCH NARKOTIKABRUK

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken
Det är fler män än kvinnor som dör eller blir skadade i trafiken 
kopplat till ANDT och bilkörning. Statistik visar exempelvis att 
hälften av alla rattfyllerister har ett alkoholproblem. Landstinget 
och samtliga av länets kommuner hade tidigare en strukturerad 
samverkan för att arbeta med metoden SMADIT. När samord-
ningsfrågan blev oklar nationellt så resulterade det i att samarbetet 

tappades. Numera kommer inte SMADIT-förfrågan upp automa-
tiskt vid provtagning och polisen missar därför att fråga den om-
händertagna rattfylleristen. Metoden innebär att misstänkta ratt- 
och sjöfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, 
ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller 
beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt 
alkohol- och/eller drogproblem.13 Det är även viktigt att inkludera 
läkemedelsmissbruk i denna fråga.
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Övriga viktiga insatsområden 
Dessa finns inte med som specifika insatsområden i nationella strategin men finns som aktuella
samverkansinsatser i Uppsala län.

STÄRKA SAMVERKAN MED IDÉBUREN SEKTOR

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Fler av länets aktörer har ställt sig bakom 
initiativet TOBACCO ENDGAME – RÖKFRITT 
SVERIGE 2025.

–  Information och utbildning om initiativet och vilket bidrag det ger 
till det lokala, regionala och nationella tobakspreventiva arbetet.

Länets nätverk för TOBACCO END-
GAME – RÖKFRITT SVERIGE 2025
Kommunerna 
Region Uppsala
Idéburen sektor
Länsstyrelsen

Ett ökat deltagande av idéburna organisa-
tioner i det förebyggande arbetet.

–  Tydliggöra och stärka ideella sektorns roll i det förebyggande  
arbetet26

–  Integrera ideella aktörer i det övriga ANDT-arbetet där det finns ett 
tydligt syfte och mervärde.

– Spridning av goda exempel.
– Kompetensutveckling.

Uppsala Universitet (U-FOLD)
Länsstyrelsen
Region Uppsala
Polismyndigheten
Kommunerna

I UPPSALA LÄN SKA VI ERBJUDA AKTUELL KOMPETENSUTVECKLING INOM ANDT-L 

DEN VANLIGASTE SAMVERKANSINSATSEN i tidigare åtgärdsprogram 
var utbildning. Samordning av kompetensutveckling är viktigt. 
Antal utbildningsinsatser har legat på en relativt jämn nivå under 
tidigare programperiod. År 2013 fanns ett visst fokus på cannabis- 
och alkoholprevention. 2014 och 2015 utbildades det väldigt brett 

inom ANDT och många ämnen och områden berördes. Spice och 
Spicerelaterade dödsfall var ett vanligt förekommande ämne på ut-
bildningar och samverkansforum. Drogproblematik bland ensam-
kommande barn och den accelererande narkotikadödligheten fick 
större fokus 2015/2016. 15

Länsmål 2021 Exempel på insatser på län och lokal nivå Involverad aktör

Medvetenheten i hela befolk ningen om 
ANDT-L-användning ens effekter på hälsan 
har ökat.

–  Utbildningsinsatser med olika teman. 
–  Fler professionella ska få aktuell kunskap i ANDT-L- frågan i Uppsala 

län.
–  De regionala aktörerna ska i högsta möjliga grad samverka och 

samordna arbetet.

Kommunerna
Region Uppsala 
Polismyndigheten 
Region Uppsala 
Länsstyrelsen 
Näringslivet
Idéburen sektor
Uppsala universitet (U-FOLD)

Foto: Pixabay
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5. Uppföljning
DETTA ÅTGÄRDSPROGRAM GÄLLER under perioden 2017–2021. 
Länsstyrelsen i Uppsala län har ett övergripande samordnings-
ansvar för att årligen göra en kortfattad sammanställning av an-
svariga aktörers insatser utifrån programmet. Uppföljningen kom-
mer att baseras på den nationella länsrapporten för förebyggande 
ANDT-frågor och tillsyn (Statens folkhälsoinstitut) samt en kom-
pletterande regional enkät utifrån de länsspecifika målen som ska 
genomsyra hela åtgärdsprogrammet. En utmaning som Uppsala 
läns aktörer och åtgärdsprogram delar med resten av Sveriges ak-
törer i ANDT-L-frågan är att många av de metoder och koncept 
som används inte har effektutvärderats i högre grad. De har ofta 
inte anpassats och utvärderats efter svenska förutsättningar och/
eller ibland inte alls. Två faktorer är särskilt viktiga för att värdera 
tillförlitlighet: intern validitet, att förändringar beror på insatsen 
och inget annat, och extern validitet, att insatsen är effektiv i ar-
betet på vitt skilda håll. Den insats som undersökts bör även ha 
implementerats i hela sin omfattning. Ofta används bara delar av 
en utvärderad metod och då är det svårt att se om insatsen har 
några effekter.

DE SAMVERKANSPROJEKT OCH metoder som nämns är intressanta 
utifrån bästa tillgängliga kunskap. Åtgärderna ska ha en vetenskap-
lig grund eller utgå från en kunskapsbaserad praktik.  

DET LÄNSÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSPROGRAMMET ska följa upp de 
huvudindikatorer som en särskild arbetsgrupp ska ta fram. Det 
kommer att handla om att följa upp varje målområde och främst 
kan åtgärderna följas med hjälp av processindikatorer snarare än 
att ge svar på effekter på befolkningsnivå. En uppmaning till alla 
aktörer bör vara att söka samverkan med forskningsinstanser. Frå-
gan om fler effektutvärderingar ska lyftas med Uppsala Universitet 
samt med relevanta övriga nationella aktörer med ansvar i frågan. 
R egion Uppsala har i regionplanen fått ett uppdrag att under 2017 
ta fram en modell för uppföljning av hälsans utveckling och fördel-
ning, vilket bör undersökas om den delvis kan användas som upp-
följningsverktyg av detta åtgärdsprogram.

STYRGRUPPEN FÖR ANDT-L i Uppsala län blir ansvarig instans för 
förankring och uppföljning. De nationella huvudindikatorerna för 
den nationella ANDT-strategin blir om möjligt ett viktigt verk-
tyg också för den regionala uppföljningen. Utpekade insatser ska 
i största möjliga mån vara utvärderade och bygga på aktuell och 
tillgänglig forskning samt beprövad erfarenhet.
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1. Inledning
1. Regeringens skrivelse 2015/16:86, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020, www.regeringen.se
2. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014. Sjukdomsförebyggande metoder, rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. (2015), Socialstyrelsen
3. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – stöd för styrning och ledning. (2015), Socialstyrelsen
4. Se TOBACCO ENDGAME-2025 www.tobaksfakta.org 
5. Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, Region Uppsala (2016) www.regionuppsala.se –EJ KLAR
6. Regionala riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende i Uppsala län, (2016), Regionförbundet Uppsala län, www.regionuppsala.se 
7. Cancerpreventionsplan för Uppsala – Örebro sjukvårdsregion, Regionalt centrum för cancerprevention (2016) Landstinget

2. Utvecklingen inom ANDT
8. Liv och Hälsa Ung- länets elevvaneundersökning (2015) Regionförbundet Uppsala län
9. Skolelevers drogvanor, (2016), Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
10. Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (2016), Folkhälsomyndigheten
11. Öppna jämförelser missbruks och beroendevården,(2016), Socialstyrelsen
12.  ESPAD- Den europeiska skolundersökningen, Det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2015)

3. Struktur för ANDT-arbetet Uppsala län
xx.  Definition av barnrättsperspektiv och barnperspektiv: I enlighet med regeringens skrivelse (2007/08:111) ses barnperspektivet som ett synsätt  

(se på saken med ett eller en grupp av barns ögon) medan barnrättsperspektivet innebär skyldigheten att omsätta barnets mänskliga rättigheter  
i praktiken, inklusive att barnets egen åsikt/upplevelse har framkommit.

13. Länsrapport 2014 Uppsala län. Kommunernas del – ANDT-förebyggande arbete (2015), Folkhälsomyndigheten
14. Community Readiness Model- en utvärdering av Uppsala läns ANDT-samverkan, Stockholms läns landsting, SLUSS
15. Uppföljning av åtgärdsprogram ANDT, Uppsala län, 2013-2015, hel version, Länsstyrelsen 2016:08  
16. Regeringens proposition 2010/11:47, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, www.regeringen.se
17. Folkhälsomyndighetens rapport om demografiska faktorer (2016)

4. Åtgärdsprogram för Uppsala län
18. Handlingsplaner för psykisk hälsa, Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar samt Föräldrastöd, Regionförbundet Uppsala län (2016), www.regionuppsala.se 
19. PRIO-handlingsplan område: stärka barn och ungas hälsa –EJ KLAR (2016), Landstinget, TKL
20. Studenter och hög alkoholkonsumtion, Folkhälsomyndigheten 
21. Rapport från Studenthälsans ANDT-samordnare (2016)
22. Regional överenskommelse – riskbruk, missbruk och beroende. (Regionförbundet Uppsala län, 2016)
23. PRIO-handlingsplan område: missbruk –EJ KLAR (2016), Landstinget, TKL
24. Rapport Bostad först
25. Projekt: Förstärkt föräldra- och barnperspektiv i missbruks- och beroendevården. Regionförbundet Uppsala län, www.regionuppsala.se
26. Vad kan idéburen sektor erbjuda inom ANDT (L) i Uppsala län LST, 2016:12)

För att kunna se direktlänkar eller en version med större text se – Länsstyrelsens hemsida www.uppsala.lansstyrelsen.se

6. Fotnoter
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I Uppsala läns ANDT-L-arbete har många olika aktörer en viktig roll 
att spela. TACK till alla er som arbetar med frågorna! 

Tillsammans med en gemensam riktning och god samverkan kan vi 
få ett Uppsala län fritt från narkotika och dopning, med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och läkemedels-
missbruk samt ett minskat tobaksbruk. Det är tanken med detta 
strategi- och åtgärdsprogram.

/Länsstyrelsen i Uppsala län i nära samverkan med länets styrgrupp från ANDT-L.
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Socialnämnden 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2017-04-26 26 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 78  Dnr SN-2017-96 Dpl 739 
 
Yttrande  
Remiss om "Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre" 
 
Socialdepartementet har remitterat promemorian Ds 2017:12 ”Om förenklat be-
slutsfattande och särskilda boendeformer för äldre” till Östhammars kommun. 
Östhammars kommuns remissvar samordnas av kommunstyrelsen. Socialnämn-
den har ombetts att yttra sig över promemorian och yttrandet ska vara kommun-
styrelsen tillhanda senast 2017-05-10.  
 
I promemorian föreslås kommunerna få befogenhet att under vissa förutsättning-
ar kunna bevilja äldre personer vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregå-
ende individuell biståndsprövning. I promemorian föreslås även kommunerna få 
befogenhet att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service. Förslaget syftar till att 
ge de kommuner som så önskar möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för 
äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-12 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.  
Ärendet återupptas på socialnämndens sammanträde 2017-04-26.  
_____ 
 
Föreligger förvaltningens förslag till yttrande.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar 
ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-26 
 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till remissvar och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.  
_____ 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till remissvar och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. (Bilaga 4) 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
_____ 
 
Delges: Kommunstyrelsen  
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Datum Dnr Sid 
2017-04-26 SN-2017-96 1 (3) 
 KS-2017-351 

Socialförvaltningen 
Håkan Dahlqvist 

 

 

 

 
Kommunstyrelsen 
 

 

Remissvar på promemoria avseende förenklat 
beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre 
Ds 2017:12 
 

Sammanfattning 
 
Östhammars kommun avstyrker förslaget på att ändra lagstiftningen som 
möjliggör förenklat beslutsfattande vid mindre behov. Detta för att de negativa 
konsekvenserna med förslaget skapar större utmaningar än vad fördelarna ger. 
Avseende kommunens möjligheter att skapa särskilda boendeformer ställer sig 
Östhammars kommun bakom promemorians intentioner. Långsiktigt kan detta 
förslag ge bättre förutsättningar för den äldre att känna trygghet och social 
samvaro med andra människor i samma situation. 
 

1. Förenklat beslutsfattande 
 

Inledning 
En stor tyngd i promemorian avser de äldres rätt till självbestämmande, 
delaktiget och inflytande i samband med beslutade insatser. Östhammars 
kommun delar denna inställning och tycker det är viktigt att detta område 
utvecklas enligt promemorians intentioner. Det är dock viktigt att ta med sig 
tillsynsmyndigheternas aspekter då det är frågan om myndighetsutövande med 
nuvarande lagstiftning. Att ändra lagen skulle medföra att dessa påverkande 
faktorer, rättsäkert myndighetsutövande, kan hanteras men medför att nya 
problem kan uppmärksammas. 
 
Gruppen som avses kunna dra nytta av denna reform är ofta individer med små 
behov. Utveckling av tjänsteutbudet inom servicebranschen sker för närvarande 
snabbt inom Sverige idag. Inom de flesta kommuner skulle man kunna möta 
denna grupps behov med befintliga serviceleverantörer. Detta skulle i sin tur 
driva på möjligheten för små företag att vidareutveckla sin verksamhet samt att 
bredda sitt serviceutbud. 
 

Individens behov i centrum (IBIC) 
Utgångspunkten för all socialtjänstverksamhet är ”Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” SoL 
1 kap.1 §. Östhammars kommun är som många andra kommuner på väg att 
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införa IBIC. Grundpedagogiken i detta arbete bygger på att understödja det 
friska och att omsorgsgivaren bistår den äldre snarare än att utföra till den äldre. 
Att införa en förenklad beslutsfattande innebär risk för att utförarna utför 
insatsen åt brukaren. Utifrån ett produktionsperspektiv är det mer ekonomiskt 
rationellt att utföra insatsen för brukaren än att tillämpa IBIC. Det kan medföra 
att brukaren passiviseras i ett tidigt skede då förmågorna är som störst och där 
IBIC skulle kunna göra mest nytta. 
 

Trygghetslarm, stöd- och rådgivande samtal 
Avseende trygghetslarm delar Östhammars kommun till fullo promemorians 
intentioner. Socialstyrelsen konstaterar i sitt meddelandeblad nr 1 2014 att äldre 
som behöver trygghetslarm har ofta svårigheter i form av till exempel 
funktionsnedsättningar och sjukdomar – uppgifter som kan vara nödvändig för 
de inblandade aktörerna att känna till. Utöver att trygghetslarmet ska ge den 
enskilde en känsla av trygghet, kan insatsen i vissa fall vara avgörande för 
dennes liv och hälsa. Som framgår av såväl rättspraxis som förarbeten kan 
individuellt anpassade insatser inte tillhandahållas utan föregående 
behovsbedömning och beslut inom ramen för SoL. 
 
Trygghetslarm är en viktig resurs som sällan eller aldrig avslås i samband med 
beslutsfattande. Detta förhållande borde göra befogenhetslagen som en lämplig 
lagstiftning att utgå ifrån när det gäller att förenkla myndighetsbeslut.  
Socialstyrelsen har i meddelandeblad nr 1: 2014 konstaterat att befogenhetslagen 
med nuvarande skrivning inte ger utrymme för beslut om trygghetslarm. 
Socialstyrelsen påpekar i samma blad att ingen juridisk prövning av detta 
konstaterande har skett. Östhammars kommun föreslår att befogenhetslagen 
anpassas för att möjliggöra förenklade beslut i fråga om servicetjänster, 
inklusive trygghetslarm. 
 
Det bör också skapas möjligheter att hantera behovet av stöd- och rådgivande 
samtal inom ramen för befogenhetslagen. 
 

Individen inflytande över uppdraget 
Den äldre ska, så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i 
boende och annan lättåtkomlig service ska ges (5 kap. 4§ SoL) 
När det gäller service, finns sedan RUT avdraget infördes, större möjligheter att 
själv bestämma vad och när serviceinsatser ska utföras. Detta stöd är för 
brukaren ekonomiskt i paritet eller billigare med den kommunala hemtjänsten 
om det skulle vara så att den enskilde har begränsade ekonomiska möjligheter. 
Promemorian lyfter trots allt fram att pensionärernas ekonomiska situation har 
senare år förbättrats och att denna utveckling tenderar att hålla i sig. 
 
För att ta del av denna möjlighet som RUT tjänsterna innebär behöver brukaren 
inte ens vara i kontakt med kommunen. De stigmata det kan vara att ansöka om 
stöd/hjälp behöver inte komma i fråga. Brukaren som har behov tar en 
direktkontakt med lokala serviceföretag på den egna orten och lägger upp ett 
eventuellt uppdrag. Om socialdepartementet vill förbättra valfrihet och 
självbestämmande borde departementet verka för en vidareutveckling och en 
förstärkning av RUT avdraget för denna målgrupp. 
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Handläggning 
Socialdepartementet tar upp i promemorian upp möjligheten att flytta resurser 
från utredande till att förstärka genomförandet av serviceinsatser. Detta skulle 
enligt promemorian kunna medföra en kostnadsneutral belastning för 
kommunen. Inledningsvis är svaret på detta förslag ja! Kortsiktigt så kommer 
belastningen på kommunernas biståndhandläggare att minska. Av erfarenhet kan 
man konstatera att målgruppen kommer att återkomma inom kort med mer 
omfattande behov där nödvändig biståndutredningar är nödvändiga. Med lagda 
förslag finns risken att denna grupp i framtiden är större än med nuvarande 
lagtext.  
 
Östhammars kommun vill peka på risken att lagförändringen ökar konsumtionen 
av servicetjänster och breddar målgruppen. Långsiktigt kan detta medföra kraftig 
ökning av biståndsprövningar och därmed ökat krav på kommunernas leverans 
av servicetjänster. 
 
Att fatta ett sådant beslut med tanke på Sveriges demografiska utveckling kan 
anses oövertänkt och kortsiktigt. 
 

2. Nya boendeformer 
Östhammars kommun delar promemorians beskrivning över hur utvecklingen av 
särskilt äldreboende har skett över tiden. Denna förändring skapade ett behov av 
nya boendeformer som exempelvis trygghetsboende skulle fylla. Tyvärr har det 
visat sig att på många platser finns det ingen ”marknad” som kan tillgodose detta 
behov av trygghetsboende.  
 
Det lagda förslaget ökar kommunens möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av 
nya boendeformer för målgruppen äldre med hemtjänst och trygghetsbehov. På 
sikt kan denna förändring möjliggöra en mer kvalitativ boendeform för de äldre 
samtidigt som den lägger grunden för en effektiv hemtjänstproduktion. 
Förhoppningsvis minskar det också behovet av traditionella äldreboendeplatser 
vilket är positivt ur ett kommunalt perspektiv. 
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