Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum: 2018-08-14
Tid: 09:00-12:30
Plats: Åsnen

Ledamöter

Anna Fransson (S), ordförande
Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande
Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande
Daniel Liffner (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
Ersättare

Helen Bengtsson (S)
Charlotta Svanberg (S)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (L)
Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Caroline Palmqvist, HR-direktör
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör
Maria Granath, kommunikationsdirektör
Johan Jarl, nämndsekreterare

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

1

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 2018-08-x.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 2018-08-09.

3

Informationsärende - Generalplaner för
Region Kronoberg (13LTK1306)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en muntlig lägesrapport för
arbetet med generalplanerna inom Region Kronoberg.
Föredragande
Jessika Andersen, enhetschef investeringsenheten
Magnus Fransson, fastighetschef
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4

Tidssättning av motion – Förenkla
hjälpmedelshanteringen (18RGK1114)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande
samt
att regionfullmäktige hanterar motionen vid sammanträdet i november
2018.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till regionfullmäktige med
förslag om att Region Kronoberg ska genomföra en utredning med
syftet att förenkla hjälpmedelshanteringen.
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att motionen behandlas
av regionfullmäktige i november 2018.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Förenkla hjälpmedelshanteringen
 Motion- Förenkla hjälpmedelshanteringen

5

Tidssättning av motion – Förbättra
vården för ME-sjuka i länet (18RGK1271)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande
samt
att den hanteras av regionfullmäktige vid sammanträdet i november
2018.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
förbättring av vården för ME-sjuka i länet. I motionen föreslås att hälsooch sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda och fram förslag på hur
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vården för ME-sjuka i länet kan förbättras. I utredningen ska frågor om
utbildning och samarbete med andra län belysas.
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna
motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att den
behandlas av regionfullmäktige i november 2018.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet
 Motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet

6

Tidssättning av motion – Region
Kronoberg: energiproducent
(18RGK1299)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har lämnat en
motion till regionfullmäktige om placering av solceller på regionens
byggnader. Motionen har följande yrkanden:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
placera solceller på regionens fastigheter samt
att planerna läggs in i investeringsplanen vid kommande
budgetbehandling.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Region Kronoberg - energiproducent
 Motion: Region Kronoberg-energiproducent
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7

Inbjudningar till kurser och konferenser
(18RGK98)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att arbetsutskottets ledamöter erbjuds delta på Berätta för livet - om
narrativ medicin och personcentrerad vård, 13-14 november i Växjö för
Region Kronobergs räkning.
Sammanfattning

Följande inbjudningar till konferenser har inkommit:
1. Demokratidagen - valen i siffror, 21 september i Stockholm. Arrangör:
SCB.
2. Transportsektorns roll för social hållbarhet, 24 september i Växjö.
Arrangör: Region Kronoberg.
3. Berätta för livet - om narrativ medicin och personcentrerad vård, 1314 november i Växjö. Arrangör: Region Kronoberg.
Mer information på: www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetensutveckling/beratta-for-livet/
Beslutsunderlag

 Inbjudan till Demokratidagen 2018-09-21
 Inbjudan - Transportsektorns roll för social hållbarhet

8

Justering av regionstyrelsens protokoll
2018-08-21
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 2018-08-x.
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9

Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista 2018-08-21
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 2018-08-16.

10 Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör

11 Månadssammandrag maj 2018 Region
Kronoberg (18RGK108)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag maj 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat
på 78 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 50 mnkr i förhållande till
budget. Resultatet innehåller en felaktig uppbokning som påverkar
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resultatet negativt med 2 mnkr. Ett justerat resultat efter maj uppgår
därmed till 80 mnkr och den positiva budgetavvikelsen till 52 mnkr.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110
mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat. En ny prognos
kommer att lämnas i samband med delårsrapport augusti.
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter maj 2018 ger ett redovisat
ackumulerat resultat på -30 mnkr jämfört med budget. De felaktigheter
som noterades i aprilresultatet har rättas, vilket innebär att själva
månadsresultatet egentligen är ca 9 mnkr sämre än det redovisade -11
mnkr. Även majresultatet innehåller en felaktig uppbokning som
påverkar resultatet negativt med 2 mnkr. Det negativa månadsresultatet
jämfört med budget förklaras av mycket höga kostnader för köpt vård
samtidigt som även hyrpersonal och läkemedel är dyrare jämfört med
årets inledande månader. Den prognos som lämnades i delårsrapporten
förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs motsvarande 41
mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att
nå ett noll-resultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att
följas upp i dialog med respektive centrum i augusti. De aviserade
tillskotten i regeringens vårändringsbudget har tagits in i resultatkraven.
Trafiknämnden redovisar ett överskott på 2 mnkr. De största positiva
avvikelserna gentemot budget visar Regiontrafik buss och Öresundståg
medans Växjö stadstrafik redovisar den största negativa avvikelsen.
Prognosen för 2018 är 2 mnkr bättre än budget. Självfinansieringsgraden
för linjetrafiken under perioden uppgick till 54,4 % jämfört med 55,0 %
för motsvarande period 2017. Prognosen för helåret är en total
självfinansieringsgrad på 53,3 % att jämföra med budget som är 52,9 %.
Regional utveckling redovisar ett överskott på 6 mnkr, vilket beror på
periodiseringar över året. Prognosen för helåret är ett nollresultat.
Inom Kulturnämnden och Grimslövs folkhögskola löper verksamheten
enligt plan och helårsprognoserna är nollresultat.
Vårdvalsenheten redovisar för perioden ett överskott i förhållande till
budget på 8 mnkr vilket främst förklaras av de satsningar som tillfördes
vårdvalet i tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 ännu inte medfört
fullt utfall av kostnader. Därtill kommer överskott till följd av att
produktionen fortsatt är lägre än budgeterat inom Vårdval Hud.
Kostnaden för bidrag avseende ST-läkare och pre-ST är högre än
budgeterat och påverkar resultatet negativt. Vårdvalsenhetens prognos
för helåret är ett resultat på 10 mnkr bättre än budget.
För perioden så redovisar Regionstyrelsen en positiv budgetavvikelse på
28 mnkr. Här redovisas regionservice, regionstaben, regiongemensamt
samt förtroendemannaorganisationen. Regionstyrelsens överskott
förförklaras främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i
budgeterad takt, vakanser och tjänstledigheter inom regionstaben samt
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en positiv avvikelse för pensionskostnader. Regionservice redovisar för
perioden en negativ budgetavvikelse på 3 mnkr vilken främst förklaras
anställningar utöver nuvarande budget inom IT-verksamheten och
förändring av semesterlöneskuld. Totalt för regionstyrelsen är
helårsprognosen ett resultat i nivå med budget. De största osäkerhetsfaktorerna utgörs av pensionskostnaden och i vilken omfattning
regiongemensamma medel kommer förbrukas.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat.
Det försämrade skatteutfallet vägs dock upp av att utfallet för den
kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst till
följd av kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott på 29 mnkr i förhållande till budget till
följd av realisationsvinster.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag maj 2018 Region kronoberg
 Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg 180618

12 Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
(18RGK1140)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för
folkhögskolor budgetåret 2019 till 400 kronor per deltagarvecka.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet
årligen fastställt ett schablonbelopp som rekommendation till ersättning
för de studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i
andra landsting/regioner än den egna. Ersättningen går direkt från
regionen/landstinget till folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd
(tidigare interkommunal ersättning).
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och
med 2019 även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta
föreslås rekommendationen för 2019 vara på samma nivå som för 2018,
d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.
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Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till
schablonbelopp.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

13 Fördelning av statsbidrag avseende
psykisk hälsa (18RGK891)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen besluta
att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag
avseende psykisk hälsa,
att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk
hälsa samt
att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag
avseende psykisk hälsa.
Sammanfattning

Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag avseende psykisk hälsa och
blivit beviljade totalt 20,3 miljoner kronor för 2018.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende
psykisk hälsa enligt följande.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 410 000 kr
- Regionstyrelsen 3 920 000 kr
- Regionala utvecklingsnämnden 2 970 000 kr
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag av utvecklingsmedel i
primärvården angående psykisk ohälsa
 Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
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14 Regionstyrelsens årliga beslut om
Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
(18RGK510)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB
- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett
yttrande till regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av
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Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de
kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med
hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt. Det årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region
Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och
därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de
av Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination
Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö
Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt
IT-plattform Småland & Öland AB under 2017 har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner
Kronoberg AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten,
relativt stora underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller
positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet
om att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten
är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte kan anses vara i
linje med god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om Region
Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2017
 Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
 Granskning av bolagens verksamhet 2018
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15 Uppföljning av internkontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år
2017 (18RGK509)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2017.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll
framgår att regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna
kontrollen fungerar i de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna
kontrollens utförande år 2017. Uppföljningen påvisar inga brister i den
interna kontrollen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2017
 Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - AB Destination
Småland
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - RyssbyGymnasiet
AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - Kulturparken
Småland AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2018 i Växjö Småland
Airport.
 Intern kontrollplan Regionteatern Blekinge Kronoberg.
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - ALMI
Företagspartner Kronobergs län AB
 Redovisning av internkontroll 2017 - Företagsfabriken i Kronoberg
AB
 Rapportering av interkontroll - IT-plattform Småland och Öland AB
2017.
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16 Dokumenthanteringsplan inköp och
upphandling (18RGK1129)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt
bifogad handling.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg.
Arkivmyndigheten ska enligt arkivreglemente fastställa
dokumenthanteringsplaner.
Dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling omfattar
handlingar som förekommer i hantering av inköp- och
upphandlingsprocesser. Dokumenthanteringsplanen omfattar även
handlingar som fungerar som underlag för registrering i IT-system och
handlingar som är utskrifter från IT-system.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för inköp
och upphandling.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
 Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling

17 Bevarande och gallringsplan för
administrativa handlingar (18RGK1128)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
enligt bifogad handling.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Enligt
arkivreglemente ska arkivmyndigheten fastställa bevarande- och
gallringsplaner inom Region Kronoberg.
Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av administrativa
handlingar fastställer hur administrativa handlingar ska hållas ordnade,
sökbara samt anger tidsfrister för bevarande och gallring.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer bevarande- och gallringsplan för
administrativa handlingar inom Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bevarande och gallringsplan för administrativa
handlingar
 Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

18 Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg (17RK2336)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett
övergripande förslag till trafikering för senare ställningstagande i
regionstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
och ansvarig för det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens
kollektivtrafik mellan Växjö-Kalmar-Karlskrona kan se ut. Utredningen
har genomförts av konsultföretaget Trivector och belyser fem
trafikeringsalternativ utifrån ett antal aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017.
Regionstyrelsen beslutade att rekommendera trafiknämnden att utreda
möjligheterna att på kort sikt förbättra samordning mellan buss och tåg,
enligt det förslag som i utredningen benämns Jämförelsealternativet.
Jämförelsealternativet motsvarar i stort dagens trafikupplägg, men med
mer konsekvent takttidtabell för både tåg och bussar.
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Trafiknämnden har avgett yttrande i ärendet § 49/18 och beslutat att
överlämna detsamma till regionstyrelsen.
Kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har
därefter haft överläggning i ärendet den 8 juni och kommit överens om
att uppdra åt kollektivtrafikmyndigheterna att titta på olika lösningar för
ett mer integrerat och attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de
utredningar som är hittills är gjorda och med den kunskap som finns ska
ett övergripande förslag till trafikering tas fram till september 2018 då ett
nytt möte är planerat. Förslaget utgör sedan underlag för vidare
diskussioner regionerna emellan.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Uppdragsbeskrivning RKM 180608
§49 TN Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg.

19 Samverkansavtal mellan Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar
län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet (18RGK1156)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har sedan den 1 april 2016 ett samverkansavtal med
Linnéuniversitetet för att öka samverkan med syfte att i större
utsträckning uppnå respektive organisations mål.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har
idag, att få ett samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för
bland annat sjukvård och kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med
Linnéuniversitetet både som regional utvecklingsaktör och som
arbetsgivare.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som
förutsätter nära kopplingar och samverkan mellan forsknings- och
kunskapssäten och samhällets övriga aktörer.
För att samordna Region Kronobergs och Region Kalmar läns
samverkan med Linnéuniversitetet har ett nytt avtal tagits fram för alla
tre parter. Det är i sakinnehåll inga skillnader i avtalet, utan de fyra
områden av gemensamt intresse som fanns i det tidigare avtalet mellan
Region Kronoberg och Linnéuniversitet ligger kvar:
- Förbättrad hälsa,
- Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar,
- Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap,
- Ökad attraktivitet.
Skillnaden är att styrgrupp och arbetsgrupp kommer besättas av de tre
parterna. Styrgruppen kommer bestå av den politiska ledningen från
Region Kronoberg och Region Kalmar län (nu regionförbundet och
landstinget) samt Linnéuniversitets ledning. Arbetsgruppen ska bestå av
representanter från respektive organisation.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet
 Samverkansavtal RK-RFKL-LTKL-Lnu
 Samverkansavtal med Linnéuniversitetet
 LS § 95 Samverkansavtal med Linnéuniversitetet

20 Svar på medborgarförslag – Mätstation
för luftburet pollen i Kronobergs län
(18RGK737)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och
finansiering av pollenmätning i Sverige, samt
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående mätningar av luftburet pollen i
Kronobergs län har inkommit till Region Kronoberg. Regionfullmäktige
beslutade § 33/2018 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för beslut.
Pollenmätningar görs idag på 20 platser i Sverige och ger en prognos på
ett område på 5-7 mil om terrängen är av samma slag. De närmaste
mätstationerna finns idag i Nässjö, Bräkne- Hoby, Jönköping, Västervik,
Hässleholm och Kristianstad.
Förslagsställaren anser att en mätning i Kronobergs län vore lämplig
eftersom terrängen och vegetationen i områdena där mätningarna görs
skiljer sig mycket från Kronobergs län. Förslagsställaren föreslår även att
mätningar av pollen kan samköras med mätningar som görs i
luftvårdsförbundet.
Region Kronoberg har tidigare haft pollenmätningar men avslutade
mätningarna 2002 på grund av höga kostnader och ingen tydlig vinst för
patienten, vilket fortfarande är ett beslut man står fast vid. Mätningar i
samråd med luftvårdsförbundet är tyvärr inte aktuellt då sättet att mäta
skiljer sig på flera punkter bland annat frekvensen och valet av mätplats.
Beslutsunderlag

 Svar på medborgarförslag- Mätstation för luftburet pollen i
Kronoberg
 § 33 RF Fördelning av medborgarförslag - Mätstation för luftburet
pollen
 Medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen i Kronoberg

21 Remissyttrande –
Myndighetsgemensam regional
indelning (FI/2018/00966/K) (18RGK677)
Förslag till beslut

Ordförandberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Finansdepartementet.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga
regioner inom ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna
på remissen sammanfattas enligt följande:
- Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga
myndigheter med ny gemensam indelning, men förordar att fler
myndigheter bör ha samma geografiska indelning än som de tio som är
föreslagna.
- Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional
indelning inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.
- Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett
tydligare regionalt förhållningssätt.
- Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på
kommuner på regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”,
med möjligheten för varje region att avgöra om begreppet län ska
användas efter det geografiska namnet.
- Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige
respektive styrelsen på regional nivå i lagstiftningen ska benämnas
regionfullmäktige respektive regionstyrelse.
- Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör
inkludera att samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan
Syd, Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för
invånarna vad samverkan avser.
- Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de
medel som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala
utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och
kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade
ansvaret.
- Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det
regionala tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas
uppdrag bör ses över och renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd
och annan rättstillämpning, samt uppföljning och utvärdering.
- De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över
landets arbetsmarknadsregioner.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Myndighetsgemensam regional indelning

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

 Förslag till yttrande Myndighetsgemensam indelning
 Remiss: Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå

22 Remissyttrande – Förslag till ändringar
avseende regleringen av marktjänster
vid flygplatser (N2014/04348/MRT)
(18RGK1110)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Transportstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Transportstyrelsen beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget till ändringar av
regleringen avseende marktjänster vid flygplatser.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ändringar avseende regleringen av marktjänster
vid flygplatser
 Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid
flygplatser
 Följebrev - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser.
 Missiv - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser.
 Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster
vid flygplatser.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

23 Vårdval Kronoberg Primärvård –
förlängning av avtal (16RK1722)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö
Hälsoforum AB, Avonova Vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB,
Achima Care AB, Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och
Gränsbygdskliniken Vård AB.

Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra
åren option på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller
under förutsättning att vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg
fastställda krav. Om optionsrätten inte utnyttjas löper avtalet ut utan
föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om
förlängning av avtal aktuellt för följande vårdcentraler: Växjö
Hälsoforum AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB,
Achima Care AB, Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och
Gränsbygdskliniken Vård AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Optionsförlängning Vårdval Kronoberg

24 Svar på revisionsrapport: Granskning av
upphandlingsuppdrag - från
behovsanalys till implementerat system
(RIS). (18RGK787)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av
upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) till regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Nedan lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och
sjukvårdsnämndens svar på revisorernas rekommendationer:
- Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid
innan befintliga avtal löper ut.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta
särskild åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra
ytterligare en genomlysning av implementeringen av
röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den
politiska organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den
delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälsooch sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och
möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt arbetsordningar och
reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen
vidta någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag

 Svar på granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
 § 31 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS)
 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

 Förslag till svar på granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) - hälso- och
sjukvårdsnämnden

25 Redovisning av delegationsbeslut
Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
ordförande, 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 18RGK21-28 Upphandlingschefensdelegationsbeslut nr 28/2018Passagesystem
 18RGK25-20 Regionjuristens delegationsbeslut nr 20/2018.
Utlämnande av allmän handling
 18RGK21-31 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 31/2018.
Delprojektledare i arbetet med regional planeringsatlas.
Tilldelningsbeslut Dnr 18RGK728.
 18RGK21-32 Upphandlingchefsbeslut nr 32/2018. Sittsystem
(hjälpmedel) Tilldelningsbeslut Dnr 18RGK63.
 18RGK21-33 Upphandlingschefens beslut nr 33/2018.
Biljettautomater. Tilldelningsbeslut dnr 18RGK433
 18RGK21-34 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 34/2018.
Rekrytering. Tilldelningsbeslut dnr 18RGK640.
 18RGK21-35 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 35/2018.
Utvärderare för projekt samplanering. Tilldelningsbeslut Dnr
18RGK718.
 18RGK15-15 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 15/2018Remissyttrande Trafikplan Växjö 2030
 18RGK15-16 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 16/2018Samråd detaljplan för del av Vita Korset 14 m. fl. (Norregårds
förskola) i Älmhult, Älmhults kommun
 18RGK15-17 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 16/2018Granskning detaljplan för del av Bergkvara 6:1., Räppe, Växjö
kommun

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

 18RGK15-18 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 18/2018.
Remissyttrande samråd detaljplan för del av Lekeryd 9:2 m. fl.
(Trafikplats Lekeryd) i Alvesta tätort
 18RGK29-26 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 26/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK25-21 Regionjuristens delegationsbeslut nr 21/2018 Utlämnande av del av information
 18RGK33-5 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 5/2018. Beslut
om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer.
Tillsvidareanställningar 2018-05-01--2018-05-31.
 18RGK19-9 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 9/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten.22-11035518*/1
 18RGK19-10 Ekonomidirektörs beslut nr 10/2018 - Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-110354-18*/1
 18RGK34-13 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 13/18- Att
utfärda fullmakt till advokatbyrån Rosholm Dell att företräda Region
Kronoberg i mål nr 444-18- Bemanningstjänst sjuksköterskor
 18RGK34-12 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 12/18- Att
utfärda rättegångsfullmakt till Advokatbyrån Rosholm Dell att
företräda Region Kronoberg i mål nr 2289-18
 18RGK25-22 Regionjuristens delegationsbeslut nr 22/2018 Överklagande av Migrationsverkets beslut
 18RGK12-4 Regiondirektörsbeslut nr 4/2018: Förordnande av t f
regiondirektör och sjukvårdsledare i särskild krisledning för perioden
2018-07-09--2018-07-29 och 2018-08-13--2018-08-19.
 18RGK21-37 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 37/2018.
Ärende: Operationsartiklar inkl. engångsartiklar
 18RGK15-19 Planeringsdirektörsbeslut nr 19/2018. Remissyttrande
samråd detaljplan för Wallin 1, Älmhults kommen. dnr 18RGK1042.
 18RGK34-14 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 14/18. Ombud
till årsstämma för Öresundståg AB
 18RGK15-20 Planeringsdirektörsbeslut nr 20/2018. Remissyttrande
samråd om detaljplan för Åseda 14:121 m. fl. i Åseda samhälle,
Uppvidiinge kommun Dnr 18RGK1071.
 18RGK26-3 FoU-chefsbeslut nr 3/2018. Ärende: Fördelning av
medel till forsknings- och utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt
inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård 2018.
 18RGK12-5 Regiondirektörsbeslut nr 5/2018: Fördelning av bidrag
för 2018 till politiska ungdomsorganisationer enligt delegation
 18RGK12-5.1 Bilaga till Regiondirektörsbeslut nr 5/2018
 18RGK21-38 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 38/2018 Talbokspelare
 18RGK21-36 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 36/2018.
Konditorivaror. Tilldelningsbeslut Dnr 18RGK372.
 18RGK21-39 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 39/2018 Utvärdering äldre hälsan Kronoberg

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

 18RGK21-40 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 40/2018 Sveriges kommuner och landsting (SKL) nationella
kvinnofridssatsning 2018-2020
 18RGK15-21 Planeringsdirektörsbeslut nr 21/2018. Remissyttrande
samråd om detaljplan för Portvakten 4 Öster, Växjö kommun
 18RGK15-22 Planeringsdirektörsbeslut nr 22/2018. Remissyttrande
samråd om planprogram för Södra stationsområdet (Stinsen 2 m. fl.),
Älmhults kommun
 18RGK15-24 Planeringsdirektörsbeslut nr 24/2018. Remissyttrande
granskning detaljplan för del av Alvesta 14:1 m. fl. (TingsbackenSmedsgård) i Alvesta tätort, Alvesta kommun
 18RGK15-23 Planeringsdirektörsbeslut nr 23/2018Remissyttrandegranskning detaljplan för del av Alvesta 14:56
(Kulturen) i Alvesta tätort, Alvesta kommun
 18RGK29-27 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 27/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-28 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 28/2018.
Avskrivning av fordran
 18RGK29-29 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 29/2018.
Avskrivning av fordran
 18RGK29-30 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 30/2018.
Avskrivning av fordran
 18RGK29-31 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 31/2018.
Avskrivning av fordran
 18RGK20-8 Förhandlingschefsbeslut nr 4/2018:
Överenskommelse angående upphörande av anställning för enskild
person.
 18RGK25-23 Regionjuristens delegationsbeslut nr 23/2018 Gallringsbeslut
 18RGK34-15 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 15/18- Att
befullmäktiga arbetsrättsjuristerna vid Sveriges Kommuner och
Landsting att företräda Region Kronoberg i mål nr 2338-18
 18RGK34-16 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 16/18- Att
utfärda rättegångsfullmakt till Advokatbyrån Rosholm Dell att
företräda Region Kronoberg i ärende 18RGK1207
 18RGK20-14 Förhandlingschefsbeslut nr 10/2018. Beslut om
utfärdande av skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom
Region Kronoberg
 18RGK20-15 Förhandlingschefsbeslut nr 11/2018.Beslut om
utfärdande av skriftlig varning, enligt AB § 11, till anställd person inom
Region Kronoberg.
 18RGK21-41 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 41/2018.
Tilldelningsbeslut, upphandling - Osteosyntesmaterial,
Trauma/ortopedi

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-09

26 Anmälningsärenden
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

 18RGK301-10 Protokoll från styrelsemöte nr 142, 2018-04-12
 15RK11-234 Beslut om förordnande av ledamot till
viltförvaltningsdelegationen i Kronoberg

Cirkulär 18:24 - Överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar
Cirkulär 18:23 - Överenskommelse om landstingens

arbete med krisberedskap och civilt försvar
Cirkulär 18:21 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4

Smittrisker som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens
föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10
Cirkulär 18:26 - Ny förvaltningslag

Cirkulär 18:21 - Överenskommelse om vissa ändringar

i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12

27 Övriga informationsärenden

28 Övriga beslutsärenden

Tidssättning av motion –
Förenkla
hjälpmedelshanteringen

4
18RGK1114

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1114
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-07-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

Tidssättning av motion – Förenkla
hjälpmedelshanteringen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att regionfullmäktige hanterar motionen vid sammanträdet i november 2018.

Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till regionfullmäktige med förslag om att
Region Kronoberg ska genomföra en utredning med syftet att förenkla
hjälpmedelshanteringen.
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande samt att motionen behandlas av regionfullmäktige i
november 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Förenkla hjälpmedelshanteringen

Sida 1 av 1

Tidssättning av motion –
Förbättra vården för MEsjuka i länet

5
18RGK1271

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1271
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-07-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

Tidssättning av motion – Förbättra vården för ME-sjuka i
länet

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den hanteras av regionfullmäktige vid sammanträdet i november 2018.

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om förbättring av
vården för ME-sjuka i länet. I motionen föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden
får i uppdrag att utreda och fram förslag på hur vården för ME-sjuka i länet kan
förbättras. I utredningen ska frågor om utbildning och samarbete med andra län
belysas.
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att den behandlas av
regionfullmäktige i november 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Förbättra vården för ME-sjuka i länet

Sida 1 av 1

2018-07-17

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg
Förbättra vården för ME-sjuka i länet
Att vara ME-sjuk innebär att vardagslivet är svårt livet ut. Att vara ME-sjuk innebär att det
finns väldigt lite hjälp att få i den nära vården i Kronobergs län. Kunskapen om sjukdomen,
dess symptom och behandling är väldigt liten. Ändå är mellan 250 och 1000 Kronobergare
drabbade av ME.
Sjukdomen är svår att diagnostisera och det finns bara fyra ställen i landet som är
specialister på sjukdomen och kan fastställa sjukdomen och ge lämpliga
behandlingsrekommendationer.
Vi kan förmodligen inte bli experter på denna sjukdom i Region Kronoberg, men vi måste
kunna ge ME-sjuka ett bättre mottagande än idag. Ett samarbete med kringliggande län
skulle kunna ge möjligheter att skapa en bättre kunskap om sjukdomen och hur vi kan
behandla på ett bra sätt.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta
Att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi
kan förbättra vården av ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra
län är frågor som ska belysas.
Växjö 2018-07-17
Sven Sunesson, gruppledare

Tidssättning av motion –
Region Kronoberg:
energiproducent
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1299
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-08-07

Regionstyrelsens arbetsutskott

Tidssättning av motion – Region Kronoberg:
energiproducent

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om placering av solceller på regionens byggnader. Motionen har
följande yrkanden:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera solceller
på regionens fastigheter samt
att planerna läggs in i investeringsplanen vid kommande budgetbehandling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Region Kronoberg: energiproducent

Sida 1 av 1

2018-07-17

Motion till Regionfullmäktige
Region Kronoberg – energiproducent
Region Kronoberg har i regionala utvecklingsplanen som övergripande mål att Kronobergs
län ska bli ett plusenergilän. En förutsättning att lyckas med det är att alla i länet, gör vad
som är möjligt för att producera miljövänlig energi.
Region Kronoberg har ett stort antal vårdbyggnader med platta tak. Tak som är möjliga att
placera solceller på och därmed leverera el till eget och andras behov. Vi borde lätt kunna bli
självförsörjande och dessutom kanske kunna leverera ström till andras behov. Ett bidrag till
målet som plusenergilän.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta
Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera solceller
på regionens fastigheter.
Att planerna läggs in i investeringsplanen vid kommande budgetbehandling

Växjö 2018-07-17
Sven Sunesson och Bengt-Göran Birgersson, Centerpartiet

Inbjudningar till kurser och
konferenser
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

"SCB, Statistiska centralbyrån"
Region Kronoberg Officiell brevlåda
[Nyhet/Reklambrev] SCB bjuder in till demokratidagen den 21 september
den 19 juni 2018 16:24:58
head_2d6682cf47284bcc849c
foot_c8dfcdc6c96a30c7b19e

Region Kronobergs e-postfilter har kategoriserat mailet som "Marknadsföring och nyhetsbrev".
Du får själv avanmäla utskickat till avsändaren om du inte önskar mottaga fler liknande mail.
Länk för avanmälan finner du oftast längst ner i mailet.

Till politiker och tjänstemän som arbetar med demokratifrågor
Hej!
Fredag den 21 september bjuder SCB in till Demokratidagen - valen i siffror
Tema för årets demokratidag kretsar kring valåret 2018, vad som hände före och vad som händer efter
valet. Henrik Ekengren Oscarsson, valforskarprofessor och föreståndare för SOM-institutet modererar
under dagen.
Dagen kommer att bjuda på föredrag om opinionens rörelsemönster, forskningsbaserade analyser
under rubriken "Snabbtänkt", SRs Mediemätaren som ger en bild av hur politik presenteras i medier
inför valet, samt data om lokala styren och nationella såväl som internationella regeringsbildningar.
Henrik Ekengren Oscarsson avrundar dagen med en sammanfattande kommentar om vad som
kännetecknade valrörelsen 2018.
Datum: fredag 21 september
Tid: kl 09:30 - 12:30 (kaffe och registrering från kl 09:00)
Plats: Hörsalen Coor konferens, Karlavägen 100, Stockholm
Anmäl dig här
Programmet hittar du här
Sista anmälningsdag är 10 september

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Om du får förhinder så går det bra att skicka en
kollega. Meddela namnbyte och kontaktuppgifter till e-post seminarium@scb.se.
För mer information kring anmälan, vänligen kontakta oss på e-post
seminarium@scb.se.
För frågor om innehållet i konferensen kontakta Jessicka Rosén på telefon 010-479 41 44 eller Jonas
Olofsson på telefon 010-479 47 18, e-post valstatistik@scb.se

Välkommen!
SCB, Statistiska centralbyrån

Avregistrera Klicka här

Attention by Lyyti

Transportsektorns roll för
social hållbarhet
Datum och tid: 24 september kl 13-16 (lunch ingår och serveras kl 12)
Plats: Konserthuset
Vi reser på olika sätt beroende på vem vi är. Några exempel på vad som påverkar hur och när vi
reser är var vi bor, var vi går i skola, var vi jobbar, vad vi gör på fritiden och var vi lämnar och
hämtar på förskola och skola. Vilken inkomst vi har och vilken tillgång till kollektivtrafik, bil
och cykel vi har spelar också en stor roll för våra valmöjligheter i vardagen.
Hur kan transportplaneringen möta olika gruppers resvanor, förutsättningar och
behov och stärka den sociala hållbarheten i regionen? Region Kronoberg utvecklar
ett nytt verktyg för att inkludera sociala perspektiv i transportplanering. Vi bjuder in
till ett seminarium för att presentera verktyget och föra ett samtal kring
transportsektorns roll för social hållbarhet.
Under seminariet kommer vi att ta upp vad social hållbarhet i transportsektorn är
och vilka nationella och regionala mål vi har att förhålla oss till när det gäller sociala
perspektiv och transportplanering. Vi kommer också att ta upp vilka särskilda
utmaningar som finns i Kronoberg. Arbetet med att utveckla verktyget är i sin
slutfas, därför kommer du som deltar att få möjlighet att lämna inspel till
slutversionen av verktyget.

Save the date eller anmäl dig redan nu här!

Kort bakgrund…
Region Kronoberg driver sedan 2016 ett arbete för att inkludera sociala perspektiv i
transportplaneringen. Arbetet finansieras av Tillväxtverket via regeringsuppdraget
Jämställd regional tillväxt. White Arkitekter och Trivector har bidragit med
expertkunskap.
I september 2017 höll Region Kronoberg en inspirationsföreläsning om kopplingen
mellan transportplanering, social hållbarhet och miljö. Sedan dess har en
arbetsgrupp utvecklat ett konkret verktyg för planering, genomförande och
uppföljning av transportplanering. Detta arbete är nu i sitt slutskede.

Seminariet riktar sig till en bred målgrupp av tjänstepersoner och politiker som
arbetar med transportinfrastrukturfrågor, trafikplanering, folkhälsa och social
hållbarhet.
För mer information kontakta Camilla Ottosson, Samordnare samhällsplanering,
camilla.ottosson@kronoberg.se.

Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör

Månadssammandrag maj
2018 Region Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK108
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-18

Regionstyrelsen

Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag maj 2018 för Region Kronoberg,

Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat på 78
mnkr vilket är en positiv avvikelse på 50 mnkr i förhållande till budget. Resultatet
innehåller en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr.
Ett justerat resultat efter maj uppgår därmed till 80 mnkr och den positiva
budgetavvikelsen till 52 mnkr.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110 mnkr för
2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i
samband med delårsrapport augusti.
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter maj 2018 ger ett redovisat
ackumulerat resultat på -30 mnkr jämfört med budget. De felaktigheter som
noterades i aprilresultatet har rättas, vilket innebär att själva månadsresultatet
egentligen är ca 9 mnkr sämre än det redovisade -11 mnkr. Även majresultatet
innehåller en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr.
Det negativa månadsresultatet jämfört med budget förklaras av mycket höga
kostnader för köpt vård samtidigt som även hyrpersonal och läkemedel är dyrare
jämfört med årets inledande månader. Den prognos som lämnades i
delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med
syfte att nå ett noll-resultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att
följas upp i dialog med respektive centrum i augusti. De aviserade tillskotten i
regeringens vårändringsbudget har tagits in i resultatkraven
Trafiknämnden redovisar ett överskott på 2 mnkr. De största positiva avvikelserna
gentemot budget visar Regiontrafik buss och Öresundståg medans Växjö
stadstrafik redovisar den största negativa avvikelsen. Prognosen för 2018 är 2
mnkr bättre än budget. Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden
uppgick till 54,4 % jämfört med 55,0 % för motsvarande period 2017. Prognosen
för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3 % att jämföra med budget som
är 52,9 %.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK108
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-18

Regional utveckling redovisar ett överskott på 6 mnkr, vilket beror på
periodiseringar över året. Prognosen för helåret är ett nollresultat.
Inom Kulturnämnden och Grimslövs folkhögskola löper verksamheten enligt plan
och helårsprognoserna är nollresultat.
Vårdvalsenheten redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget på 8
mnkr vilket främst förklaras av de satsningar som tillfördes vårdvalet i
tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 ännu inte medfört fullt utfall av
kostnader. Därtill kommer överskott till följd av att produktionen fortsatt är lägre
än budgeterat inom Vårdval Hud. Kostnaden för bidrag avseende ST-läkare och
pre-ST är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt. Vårdvalsenhetens
prognos för helåret är ett resultat på 10 mnkr bättre än budget.
För perioden så redovisar Regionstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 28 mnkr.
Här redovisas regionservice, regionstaben, regiongemensamt samt
förtroendemannaorganisationen. Regionstyrelsens överskott förförklaras främst
av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt, vakanser och
tjänstledigheter inom regionstaben samt en positiv avvikelse för
pensionskostnader. Regionservice redovisar för perioden en negativ
budgetavvikelse på 3 mnkr vilken främst förklaras anställningar utöver nuvarande
budget inom IT-verksamheten och förändring av semesterlöneskuld. Totalt för
regionstyrelsen är helårsprognosen ett resultat i nivå med budget. De största
osäkerhetsfaktorerna utgörs av pensionskostnaden och i vilken omfattning
regiongemensamma medel kommer förbrukas.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat. Det
försämrade skatteutfallet vägs dock upp av att utfallet för den
kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst till följd av
kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott på 29 mnkr i förhållande till budget till följd av
realisationsvinster.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg

Sida 2 av 2

MAJ 2018

1

Region Kronoberg
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat på 78 mnkr vilket är en positiv
avvikelse på 50 mnkr i förhållande till budget. Resultatet innehåller en felaktig uppbokning som påverkar
resultatet negativt med 2 mnkr. Ett justerat resultat efter maj uppgår därmed till 80 mnkr och den positiva
budgetavvikelsen till 52 mnkr.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr
bättre än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i samband med delårsrapport augusti.

Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – maj 2018.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Utfall
jan-maj
2018

Budget
jan-maj
2018

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

-1 786

-1 755

-30

-4 026

-4 108

-4 108

0

-131

-133

2

-313

-321

-319

2

Regional
utvecklingsnämnd

-22

-28

6

-53

-65

-65

0

Kulturnämnd

-25

-26

1

-59

-62

-62

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-5

-5

0

-9

-11

-11

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-445

-453

8

-1 040

-1 088

-1 078

10

Regionstyrelsen

-210

-237

28

-367

-392

-392

0

Verksamhetens
nettokostnad

-2 623

-2 637

14

-5 867

-6 047

-6 035

12

2 105

2 117

-12

4 674

4 857

4 829

-28

579

559

20

1 283

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

61

39

22

90

94

122

29

Finansnetto

17

-12

29

45

-28

-13

15

Resultat

78

28

50

135

66

110

44

Trafiknämnd

Skatteintäkter
Statsbidrag

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter maj 2018 ger ett redovisat ackumulerat resultat på -30 mnkr
jämfört med budget. De felaktigheter som noterades i aprilresultatet har rättas, vilket innebär att själva
månadsresultatet egentligen är ca 9 mnkr sämre än det redovisade -11 mnkr. Även majresultatet innehåller
en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr. Ett justerat ackumulerat resultat
uppgår således till -28 mnkr jämfört med budget.
Det negativa månadsresultatet jämfört med budget förklaras av mycket höga kostnader för köpt vård
samtidigt som även hyrpersonal och läkemedel är dyrare jämfört med årets inledande månader. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,9 % exkl region- och vårdvalsersättning. Den låga ökningstakten
förklaras främst av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med samma period 2017.
2

Den prognos som lämnades i delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att nå ett nollresultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att följas upp i dialog med respektive centrum i
augusti. De aviserade tillskotten i regeringens vårändringsbudget har tagits in i resultatkraven. De största
osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av hyrpersonal, resultateffekt av nya statsbidrag och
tilläggsbudget samt kostnader för köpt vård och läkemedel
Trafiknämnden
Periodens resultat innebär ett överskott på 2 mnkr jämfört med budget. De största positiva avvikelserna
gentemot budget visar Regiontrafik buss och Öresundståg medans Växjö stadstrafik redovisar den största
negativa avvikelsen.
Prognosen för 2018 är 2 mnkr bättre än budget, varav 5 mnkr avser Öresundståg (återbetalning av
hyreskostnader från vagnbolaget Transitio), 1 mnkr anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av närtrafiken)
och - 4 mnkr Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik).
Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 54,4 % jämfört med 55,0 % för
motsvarande period 2017. Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3 % att jämföra
med budget som är 52,9 %.
Regional utvecklingsnämnd
Verksamheten går enligt plan. Hittills visar verksamheten ett överskott på 6 mnkr vilket beror på
periodiseringar över året. Driftram har tilldelats och arbete har påbörjats men ännu inte genererat
kostnader i samma utsträckning. Mobilitetsersättningarna är budgeterade på tolftedelar men kostnaderna
uppstår till största del vid halvårsskiftena. Här kommer troligtvis inte tilldelad budget räcka till. Ett beslut
på ägarsamrådet med Almi kommer att generera ett underskott på driftstöden.
Prognosen är att budgeten ska hållas.
Kulturnämnd
Ett överskott har genererats till och med maj vilket bland annat beror på periodiseringar till externa
verksamheter. Det är ännu inte utbetalat några egna medel. Budgeten är periodiserad på tolftedelar.
Verksamheten löper enligt plan.
Prognosen är att resultatet ska följa budget under året.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Resultatet i maj visar marginellt minus vilket kan förklaras med periodiseringar av semesterlöneskulden.
Prognosen för 2018 är att årsbokslutet ska visa på ett nollresultat.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt tandvårdsstöd.
För perioden visar enheten totalt ett resultat på 8 mnkr jämfört med budget.
Överskottet förklaras främst av att de satsningar som tillfördes vårdvalet i tilläggsbudget för hälso- och
sjukvård 2018 (gällande områdena fast vårdkontakt, hälsosamtal för 50-åringar samt hälsoundersökningar
för psykiskt funktionshindrade) ännu inte medfört fullt utfall av kostnader. Därtill kommer överskott till
följd av att produktionen fortsatt är lägre än budgeterat inom Vårdval Hud. Kostnaden för bidrag
avseende ST-läkare och pre-ST är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt. Barntandvården
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redovisar ett underskott till följd av att budgeten för tandvårdspengen inte kompenserats fullt ut för att
20-22 -åringarna har fri tandvård.
Vårdvalsenhetens prognos för helåret är ett resultat på 10 mnkr bättre än budget.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För perioden redovisar Regionstyrelsen totalt ett överskott på 28 mnkr. Alla enheterna, med undantag för
Regionservice, visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De överskotten förklaras främst av att
regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt, vakanser och frånvaro inom regionstaben
samt en positiv avvikelse för pensionskostnader. Regionservice redovisar för perioden en negativ
budgetavvikelse på 3 mnkr vilken främst förklaras anställningar utöver nuvarande budget inom ITverksamheten och förändring av semesterlöneskuld.
Totalt för regionstyrelsen är helårsprognosen ett resultat i nivå med budget. De största osäkerhetsfaktorerna utgörs av pensionskostnaden och i vilken omfattning regiongemensamma medel kommer
förbrukas.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat. Det försämrade skatteutfallet
vägs dock upp av att utfallet för den kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst
till följd av kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott i förhållande till budget till följd av realisationsvinster.
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Resultatuppföljning för perioden januari - maj 2018
(mnkr)

Utfall
jan-maj
2018

Budget
jan-maj
2018

Utfall
jan-maj
2017

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

296

300

-5

292

1,3%

675

678

3

Sålda tjänster

201

201

0

175

14,5%

469

484

15

Övriga intäkter

196

163

33

152

28,9%

387

433

46

Summa intäkter

692

664

29

619

11,8%

1 531

1 595

64

-1 734

-1 789

54

-1 593

8,8%

-3 982

-3 860

122

-63

-12

-51

-87

-27,5%

-28

-150

-122

Köpt vård

-209

-211

2

-185

13,1%

-493

-497

-4

Offentligt finansierad
privat vård

-117

-114

-3

-111

5,3%

-272

-272

0

Trafik

-348

-344

-4

-338

3,0%

-787

-799

-12

Läkemedel

-297

-286

-10

-285

3,9%

-687

-693

-6

Övriga kostnader

-460

-456

-3

-432

6,5%

-1 099

-1 139

-40

-88

-89

1

-85

3,5%

-229

-219

10

Summa kostnader

-3 315

-3 301

-14

-3 116

6,4%

-7 578

-7 629

-51

Verksamhetens
nettokostnad

-2 623

-2 637

14

-2 496

5,1%

-6 047

-6 035

12

2 105

2 117

-12

1 959

4 857

4 829

-28

579

559

20

546

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

61

39

22

9

94

122

29

Finansnetto

17

-12

29

18

-28

-13

15

Resultat

78

28

50

27

66

110

44

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat före finansnetto på 61 mnkr vilket
är 22 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 17 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 78 mnkr. Efter periodstängningen har konstaterats att resultatet
innehåller en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr. Ett justerat resultat efter
maj uppgår därmed till 80 mnkr.

Intäkter
Intäkterna har ökat med 73 mnkr eller 11,8 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen
förklaras till största delen av ökade statsbidrag men även av ökad försäljning av vård, främst rättpsykiatri
och vidarefakturering av kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region
Kronoberg har avtal med.
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Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - maj 2018
Utfall
jan-maj
2018

(mnkr)

Budget
jan-maj
2018

Avvikelse

Utfall
jan-maj
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

18

26

-8

17

Försäljning övriga tjänster

17

23

-6

20

Specialdestinerade statsbidrag

95

73

22

52

Ersättning asylsökande

12

13

-1

17

6-% ersättning vid upphandling*

13

7

5

12

Övriga bidrag och ersättningar

25

11

15

21

Övrigt

16

9

6

14

196

163

33

152

Totalt övriga intäkter

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig.
Ersättningen beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning.

Övriga intäkter visar ett överskott på 33 mnkr jämfört med budget vilket till stor del förklaras av att
statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte
budgeteras. Ackumulerat uppgår dessa bidrag till 12 mnkr per maj. De kostnader bidragen ska täcka
budgeteras inte heller varför motsvarande budgetavvikelser även finns på kostnadssidan. På samma sätt
förhåller sig det med ersättningar från försäkringskassan för TMU/SLU vilka ackumulerat t.o.m. maj
uppgår till 3,5 mnkr. Den positiva avvikelsen för statsbidrag förklaras också av att regionen erhållit
tillkommande utbetalningar med 3,6 mnkr avseende ”extra tjänster” 2017.
Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro, men också
beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom personalområdet som ännu inte
genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med 141 mnkr eller
8,8 % jämfört med motsvarande period 2017. Av kostnadsökningen på 144 mnkr så avser 56 mnkr ökade
kostnader för pensioner.
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har arbetet
med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut hyrpersonal
genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal. Samtidigt är det
tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i resultaträkningen.
Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom maj-18
25 000
Kostnad hyrpersonal (tkr)
Maj-17
18 400
20 000
15 000
Maj-18
13 873

10 000

-

Februari-14
April-14
Juni-14
Augusti-14
Oktober-14
December-14
Februari-15
April-15
Juni-15
Augusti-15
Oktober-15
December-15
Februari-16
April-16
Juni-16
Augusti-16
Oktober-16
December-16
Februari-17
April-17
Juni-17
Augusti-17
Oktober-17
December-17
Februari-18
April-18

5 000
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I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för hyrpersonal sjönk markant jämfört med
föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016. Trenden med minskande kostnader för
hyrpersonal höll i sig under slutet av 2017 och inledningen av 2018. Därefter synes den nedåtgående
trenden ha brutits och kostnaden ligger nu på ungefär samma nivå som hösten 2017.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal för perioden till 63 mnkr. Jämfört med samma period 2017 så
har kostnaden minskat med 24 mnkr eller 27 %. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca
38 mnkr. Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom hälso- och
sjukvården framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-maj 2018 och
jan-maj 2017 (tkr).
Ackumulerat jan-maj 2018

(Tkr)

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Hälso- och sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
SUMMA MÅNAD

Ackumulerat jan - maj 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Differens 2018 jmf 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

23 409

0

0

23 409

28 120

24

982

29 126

-4 711

-24

-982

-5 717

7 418

1 287

2 887

11 591

13 810

689

752

15 252

-6 393

597

2 135

-3 661

690

467

112

1 269

2 342

4 798

594

7 734

-1 652

-4 331

-482

-6 465

0

0

1 042

1 042

0

0

709

709

0

0

333

333

9 808

9 030

57

18 896

9 899

10 718

40

20 658

-91

-1 688

16

-1 762

3 409

2 715

312

6 436

3 136

7 201

279

10 615

273

-4 486

34

-4 179

121

0

0

121

720

1 652

0

2 372

-599

-1 652

0

-2 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 854

13 500

4 410

62 764

58 027

25 082

3 356

86 466

-13 173

-11 583

1 054

-23 701

Enligt den årsprognos som lämnats i mars väntas en kostnad för hyrpersonal på 150 mnkr, vilket ligger i
linje med den ackumulerade kostnaden.
Kostnad köpt vård

Tabell: Köpt vård för perioden januari – maj 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
jan-maj
2018

-148

Budget
jan-maj
2018

-147

Avvikelse

-1

Utfall
jan-maj
2017

-136

Årsbudget
2018

-352

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin
- Fritt vårdsökande
- Övrig
Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-5,8

-6,4

-15,8

-14,3

-33

-23

-55

-52

-2

-43

-113

-6

-12

6

-5

-29

-209

-211

2

-185

-493

Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 209 mnkr. Här finns en felaktigt uppbokad
abonnemangskostnad med 2 mnkr. Utfallet för köpt vård inkluderar kostnader för utomlänspatienter som
söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med till ett värde av 9 mnkr. Dessa
kostnader vidarefaktureras till andra regioner/landsting.
Den redovisade kostnaden för externt köpt högspecialiserad vård uppgår till 148 mnkr att jämföra med
136 mnkr för motsvarande period 2017. I maj noteras mycket höga kostnader för externt köpt
högspecialiserad vård. Högst kostnader redovisas för vård av för tidigt födda barn, patienter som
behandlats med ECMO, thoraxkirurgisk vård och barn- och ungdomspsykiatri. Den försiktigt positiva
utveckling som tidigare nämnts avseende köpt ortopedi inom vårdgarantin kvarstår.
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Överskottet för övrigt kopplat till köpt vård förklaras till stor del av redovisningstekniska orsaker
(kostnaden för momskompensation till privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans
utfallet redovisats under kontogruppen offentligt finansierad privat vård).
Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna ökar med 11 mnkr eller 3,9 % jämfört med samma period 2017. Kostnad för nya
cancerläkemedel står för de största ökningarna. Årsbudgeten har justerats med 16 mnkr med anledning av
ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen, men överskrids ändå med en ackumulerad negativ avvikelse på
10 mnkr.
Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - maj 2018
(mnkr)

Utfall
jan-maj
2018

Budget
Jan-maj
2018

Avvikelse

Årsbudget
2018

-83

-84

0

-198

Annat material

-38

-38

0

-96

Övriga anslag

-60

-84

24

-201

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-58

-60

2

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-43

-35

-8

-83

Reparation och underhåll inventarier

-24

-25

1

-61

Telefon, datakommunikation och porto

-12

-12

0

-29

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-17

-18

1

-43

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-34

-16

-18

-39

Övrigt,

-90

-84

-5

-208

-460

-456

-3

-1 099

Sjukvårdsart. och medicinskt material

Totalt övriga kostnader

-141

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget. Avvikelserna för
övriga tjänster och övrigt förklaras till stor del av att det centralt inom hälso- och sjukvården lagts
en ”balanspost” för att möjliggöra kostnadstäckning av centrumens underskott.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 5,1 % under de fem första månaderna 2018 jämfört med utfallet samma
period 2017. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört
med samma period 2017. Regionens nettokostnadsökning ligger i nivå med genomsnittet i riket för
perioden.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
8,0%

7,3%

7,6%

7,3%

6,3%

6,0%
4,0%
3,7%

4,3%

4,3%

2014

2015

6,5%

5,9%
5,0%

4,5%

5,1%

2,0%

2,0%

0,4%

0,0%
2012

2013

Nettokostnad

2016

2017

2018

Skatter o generella statsbidrag

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2018 på 5,1 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 6,5 % jämfört med föregående år.

Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge maj
2018

Prognos/
bedömning

Mål 2018

Långsiktigt
mål

2,9% (78 mnkr)

1,8% (110 mnkr)

1,1% (66 mnkr)

1%

*Årets resultat i förhållande till summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

Region Kronoberg totalt

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar:

Den totala sjukfrånvaron minskar i jämförelse med föregående period och år. Kvinnornas sjukfrånvaro
minskar tydligt samtidigt som männens sjukfrånvaro ökar något.
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Tillgänglighetsstatistik
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård*

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Behandling inom specialiserad vård *

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Övrigt


Ny skatteprognos från SKL den 16 augusti.



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Regionstyrelsen
JANUARI - MAJ 2018

HELÅR 2018
Resultat

Nettokostnad
Resultatuppföljning
(mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Regionservice

-10

-7

-3

-9

-16

Regionstaben

-52

-57

4

-119

-129

Regiongemensamt

-132

-158

25

-205

-208

Summa

-195

-221

26

-332

-353

-399

-405

7

-934

-976

-7

-9

2

-16

-21

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-40

-39

-1

-90

-92

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-445

-453

8

-1 040

-1 088

Förtroendemannaorganisationen

-15

-16

1

-35

-39

Summa
förtroendemannaorganisation

-15

-16

1

-35

-39

-655

-690

35

-1 407

-1 480

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad

Regionservice visar efter maj månad ett ackumulerat resultat på -3,3 mnkr. De största avvikelserna mot
budget förklaras av semesterlöneskulden, anställningar utöver nuvarande budget inom IT-verksamheten
samt höga reparationskostnader inom flera verksamhetsområden.
Den positiva avvikelsen för regionstaben förklaras av vakanser och tjänstledigheter.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 25 mnkr bättre än budget. Detta förklaras
främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt och en positiv avvikelse för
pensionskostnader. De enskilt största avvikelserna är regionledningens strategiska medel och
pensionskostnaden som redovisar en ackumulerad positiv avvikelse på vardera 5 mnkr.
Vårdval primärvårds överskott förklaras främst av att de satsningar som tillfördes vårdvalet i
tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 (gällande områdena fast vårdkontakt, hälsosamtal för 50åringar samt hälsoundersökningar för psykiskt funktionshindrade) ännu inte medfört fullt utfall av
kostnader (+4,8 mnkr). Vidare är besöksersättningarna (främst för hembesök) lägre än budgeterat (+0,9
mnkr). Kostnaden i form av bidrag för ST-läkare och pre-ST påverkar resultatet negativt med 2,1 mnkr.
För Vårdval hud så uppkommer ett överskott till följd av att produktionen är lägre än budgeterat (+0,9
mnkr), att kostnaden för klinikläkemedel är lägre än budgeterat (+0,5 mnkr) samt att det inte heller utgår
något bidrag till ST-läkare (+0,3 mnkr). Barntandvården redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Under
2017 fick 20-21 -åringarna fri tandvård och under 2018 omfattas även 22-åringarna av fri tandvård.
Budgeten för barntandvårdspengen för dessa åldersgrupper har inte kompenserats fullt ut.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

6,3

7,5

4,6

5,7

6,9

4,1

Regionstaben

3,5

4,0

2,2

3,6

3,7

3,5

Regionstyrelsen totalt

6,1

7,1

4,1

5,9

6,6

4,5

12

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter maj 2018 ger ett redovisat ackumulerat resultat på -30,3 mnkr
jämfört med budget. De felaktigheter som noterades i aprilresultatet har rättas, vilket innebär att själva
månadsresultatet egentligen är ca 9 mnkr sämre än det redovisade -11 mnkr. Även majresultatet innehåller
en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2,3 mnkr. Ett justerat ackumulerat resultat
uppgår således till -28,0 mnkr jämfört med budget.
Det negativa månadsresultatet jämfört med budget förklaras av mycket höga kostnader för köpt vård
samtidigt som även hyrpersonal och läkemedel är dyrare jämfört med årets inledande månader. Rullande
12-månadersresultatet förbättras ändå och uppgår till -74 mnkr, att jämföra med helårsresultatet för 2017
på -139,6 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,9 % exkl region- och vårdvalsersättning. Den
låga ökningstakten förklaras främst av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med
samma period 2017.
Den prognos som lämnades i delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att nå ett nollresultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att följas upp i dialog med respektive centrum i
augusti. De aviserade tillskotten i regeringens vårändringsbudget har tagits in i resultatkraven. De största
osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av hyrpersonal, resultateffekt av nya statsbidrag och
tilläggsbudget samt kostnader för köpt vård och läkemedel. En ny prognos kommer att lämnas i samband
med delårsrapport augusti.
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Resultatuppföljning för perioden
Månad - maj
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2018
Diff

jan-maj

Budget

Årsutfall
Diff

Prognos
2018
(mars)

2017

Intäkter
Patientavgifter

14,2

15,6

-1,5

70,0

75,8

-5,7

157,3

-1,5

58,7

58,9

-0,3

288,3

288,4

-0,1

685,1

14,9

Landstingsersättning

359,2

359,8

-0,6

1 742,0

1 742,6

-0,6

3 837,1

0,0

Övriga intäkter

121,9

107,9

13,9

580,5

548,3

32,3

1 262,7

47,2

Summa intäkter

553,9

542,3

11,6

2 680,8

2 655,0

25,8

5 942,2

60,5

-282,6

-297,9

15,3

-1 377,4

-1 433,2

55,8

-2 986,6

124,3

Såld vård inkl tandvård

*)

Kostnader
Personalkostnader

-13,9

-2,3

-11,6

-62,8

-11,6

-51,2

-190,4

-122,1

Summa bemanning

Hyrpersonal

-296,4

-300,2

3,8

-1 440,2

-1 444,8

4,6

-3 177,0

2,2

Köpt utomlänsvård*)

-67,5

-55,6

-11,9

-285,4

-279,5

-5,9

-643,7

-3,9

Läkemedel

-58,1

-53,3

-4,9

-274,4

-266,4

-8,0

-624,3

-6,0

Medicinsk service

-25,9

-25,3

-0,6

-130,9

-126,3

-4,6

-303,9

-5,2

Medicinskt och övr material

-24,8

-23,2

-1,6

-121,1

-114,7

-6,4

-310,8

-7,7

Övriga kostnader

-86,8

-79,3

-7,5

-430,2

-394,5

-35,7

-953,2

-77,6

-7,3

-6,8

-0,4

-35,7

-34,2

-1,5

-84,9

-4,0

-566,8

-543,7

-23,1

-2 718,0

-2 660,3

-57,7

-6 097,7

-102,3

0,3

0,0

0,3

1,8

-0,1

1,9

14,7

2,5

-12,5

-1,4

-11,2

-35,3

-5,4

-30,0

-140,8

-39,2

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

1,9

0,0

Finansiella kostnader

0,0

-0,1

0,1

-0,8

-0,5

-0,3

-0,7

-1,6

-12,5

-1,4

-11,1

-36,0

-5,7

-30,3

-139,6

-40,8

Avskrivningar och internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader

Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40,8
-12,5

-1,4

-11,1

-36,0

-5,7

-30,3

-139,6

0

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med
privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. Efter maj uppgår intäkter och kostnader till 9,4 mnkr.

Kommentar:
Intäktssidan ger ett överskott på 25,8 mnkr jämfört med budget. Patientavgifterna når inte budgeterad nivå
med en negativ avvikelse inom tandvården. Budgeten för patientavgifter har justerats för avgiftsfri
gynekologisk cellprovtagning. Även såld vård avviker negativt från budget, framför allt för kirurgi-, kvinnooch barncentrum. Rättspsykiatrin redovisar en positiv avvikelse hänförbar till hög beläggning. Övriga
intäkter ger en positiv avvikelse mot budget för ersättningar inom vårdval, såld medicinsk service,
specialdestinerade statsbidrag, ersättning vid upphandling och intern handel.
Under personalkostnader noteras minskade kostnader för övertid samtidigt som kostnad för sjuklön
ökar något jämfört med samma period 2017. Uttryckt i volym minskar övertiden med 10,5 % medan
sjukfrånvaron ökar med 0,5 % hänförbart till korttidsfrånvaro. Den totala närvarotiden ökar med 1,2 %. I
och med beslut om tilläggsbudget med ännu ej påbörjade satsningar, samt genomförd vårdplats- och
bemanningsöversyn redovisas ett totalt överskott jämfört med budget.
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Kostnaden för hyrpersonal ligger på ungefär samma nivå som hösten 2017 efter beslut om utfasning. Av
de totala kostnaderna för hyrpersonal på 63 mnkr står primärvård, BUP och hudverksamheten för 35
mnkr. Enligt den årsprognos som lämnats i mars väntas ett helårsutfall på 150 mnkr, vilket ligger i linje
med den ackumulerade kostnaden. Jämfört med föregående år sjunker kostnaden med 23,7 mnkr eller
27,4 %, även om en ökning noteras i maj jämfört med april. Antal hyrläkare minskar från ca 49 till 34
stycken och sjuksköterskor från 51 till 23. Merkostnaden för hyrpersonal uppgår till ca 38 mnkr.

Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 285,4 mnkr. Här finns en felaktigt uppbokad
abonnemangskostnad med 2,3 mnkr. Kostnaden inkluderar utomlänspatienter som söker vård på Region
Kronobergs avtal med 9,4 mnkr. Budget för köpt/såld vård har justerats med motsvarande. I diagrammet
ovan har den kostnaden exkluderats, eftersom vården inte avser kronobergare.
I maj noteras mycket höga kostnader för externt köpt högspecialiserad vård. Den ackumulerade kostnaden
ökar med 9,4 mnkr eller 7,0 %. Högst kostnader redovisas för vård av för tidigt födda barn, patienter som
behandlats med ECMO, thoraxkirurgisk vård och barn- och ungdomspsykiatri. I och med att kostnaderna
till stor del avser köpt vård utanför södra sjukvårdsregionen genererar abonnemangsmodellen en ”förlust”
på 2 mnkr jämfört med samma period 2017.
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Internt köpt rättspsykiatrisk vård är oförändrad jämfört med samma period 2017. Den försiktigt positiva
utveckling som tidigare nämnts avseende köpt ortopedi inom vårdgarantin kvarstår. Kostnaderna ligger nu
1,5 mnkr under utfallet samma period föregående år medan antalet utfärdade remisser till utomlänsvård
åter ökat. Totalt minskar antal utfärdade remisser jan-maj från 2409 till 2244 jämfört med samma period
föregående år.
Läkemedelskostnaderna ökar med 10 mnkr eller 3,9 % jämfört med samma period 2017. Kostnad för
nya cancerläkemedel står för de största ökningarna. Budgeten har justerats med 16 mnkr med anledning av
ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen, men överskrids ändå med en ackumulerad negativ avvikelse på 8,0 mnkr.

Kostnaderna för medicinsk service ökar främst avseende klinisk kemi och mikrobiologi med 9
respektive 13,4 %. Trots förstärkt budget redovisas ett underskott med -4,6 mnkr efter maj.
Övriga kostnader inkluderar den ”balanspost” som lagts under hälso- och sjukvårdsgemensamt
kostnadsställe för att möjliggöra kostnadstäckning av centrumens underskott. Exklusive balansposten
uppgår den negativa avvikelsen mot budget till -11 mnkr och utgörs av sjukresor, IT-kostnader och
förbrukningsinventarier.
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Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

Maj ack
2018

Maj ack
2017*)

Resultat
2017*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår
(mars)

Resultatkrav**)

-6 370

-13 484

-9 775

-1 742

-11 200

0

-7 592

-11 691

-12 199

-6 995

-10 800

0

1 222

-1 793

2 424

5 253

-400

0

Medicin- och akutcentrum

-17 246

-14 926

-29 450

-31 770

-9 500

-5 000

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-26 946

-39 323

-86 437

-74 060

-49 000

-39 000

2 912

-1 759

-5 593

-980

-200

0

-1 998

-13 144

-19 585

-8 439

-8 500

-5 000

-956

-3 874

-1 658

1 045

2 500

0

Tandvårdscentrum

-1 655

-2 973

-1 135

182

0

0

Summa centrum

-52 259

-89 483

-153 632

-115 764

-75 900

-49 000

17 606

-8 477

-5 509

20 574

30 600

44 500

2 513

1 714

4 814

5 614

4 000

4 000

20 119

-6 763

-695

26 188

34 600

48 500

1 888

1 035

14 728

15 475

500

500

-30 252

-95 211

-139 599

-74 100

-40 800

0

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatri

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Resultat HS
Åtgärder för kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40 800
-30 252

-95 211

-139 599

-74 100

0

0

Not: *) 2017 har justerats för organisationsförändringar, **) Hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag

Kommentar från respektive centrum:
Resultatet försämras generellt med anledning av ökade kostnader för köpt vård, läkemedel och
hyrpersonal. De största ekonomiska problemen är starkt kopplade till verksamheter med en besvärlig
bemanningssituation. Underskott för verksamheter inom vårdval balanseras i stort sett av överskott under
regiongemensamt kostnadsställe. Inom Psykiatricentrum generar barn- och ungdomspsykiatrin ett
underskott samtidigt som vuxenpsykiatrin redovisar överskott. Respektive centrum kommenteras i korthet
nedan:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar för vårdvalsenheterna ett ackumulerat negativt resultat
medan anslagsenheterna har ett mindre positivt resultat så här långt. Minusresultatet för vårdval förklaras
till stor del av hyrläkarberoendet med en fortsatt mycket besvärlig personalsituation med ca hälften av
distriktsläkartjänsterna vakanta. Detta påverkar inte bara kostnadssidan i form av högre
bemanningskostnader utan även intäktssidan med lägre vårdvalsersättningar; framförallt är det hälso-och
sjukvårdspengen som understiger budget t f a att relativ ACG successivt sjunker. Främsta orsaken till det
mindre plusresultatet för anslagsfinansierade enheter är vakanser på Rehabkliniken och Lasarettsrehab.

Medicin- och akutcentrum redovisar ett underskott på -17 mnkr exklusive projekt.
Resultatförsämringen i maj beror främst på ökade kostnader för läkemedel och thoraxkirurgisk vård.
Sedan tidigare har även kostnad för fritt vårdsökande inom ögonsjukvård ökat. Centrumets kostnader för
övertid och hyrpersonal har varit höga under årets inledning med en koppling till relativt hög kort
sjukfrånvaro och omfattande introduktion av nya medarbetare.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett negativt resultat på -27 mnkr efter maj månad.
Intäkterna för såld vård avviker negativt framförallt inom Hudkliniken, men även generellt inom
centrumet. Centrumet har ett stort antal vakanta tjänster, vid avstämning i mars ca 60 stycken, vilket
skapar ett behov av hyrpersonal och en positiv budgetavvikelse för den egna personalen. Ortopedkliniken
redovisar minskade kostnader för köpt vård vårdgaranti med 25 % samtidigt som ÖNH-kliniken har
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ökade kostnader jämfört med 2017. Ökade läkemedelskostnader framträder framförallt inom Barn- och
ungdomskliniken. Även kostnaderna för hörhjälpmedel och hörapparater inom ÖNH-kliniken varit höga
jämfört med tidigare månader.

Medicinskt servicecentrum redovisar ett ekonomiskt resultat på +2,9 mnkr. Den främsta orsaken till
det positiva resultatet är högre intäkter samt lägre bemanningskostnader jämfört med budget, bl a lägre
övertidskostnader. En tydlig trend är att kostnader för extern diagnostik ökar inom centrumet. Det
negativa månadsresultatet är hänförbart till reagenskostnader inom klinisk kemi.

Psykiatricentrum redovisar ett negativt resultat på -2,0 mnkr. Barn- och ungdomspsykiatrin redovisar ett
stort underskott för bemanningskostnader. Ett antal utvecklingsarbeten pågår utifrån genomförd extern
granskning och positiva signaler finns redan inom områdena, men de ekonomiska resultaten förväntas slå
igenom först 2019. Vuxenpsykiatrin har ett positivt ekonomiskt resultat och kostnaderna för hyrpersonal
understiger 2 % av personalbudgeten.

Rättspsykiatrins resultat försämras i maj beroende på ökade personalkostnader i kombination med en
något lägre beläggning, även om man ligger över målet på 97 %. Kliniken har en fortsatt positiv utveckling
avseende övertidskostnader och har minskat sina kostnader för hyrpersonal. Kommande kostnad för
beslutat OB-tillägg väntas försämra resultatet med ca 3,5 mnkr.

Tandvårdscentrum redovisar ett negativt resultat för maj. Centrumet rapporterar ändå en positiv
förändring under maj där tandläkarnas timintäkter förbättrats och andelen vårdadministration minskat
även om man inte når ända fram med totalintäkten. Kostnaderna för tandvårdsmaterial är fortsatt höga
jämfört med samma period förra året och en ny upphandling har överprövats. Både allmän och
specialisttandvård redovisar minusresultat. Prognos för 2018 är alltjämt ett nollresultat.

Hälso- och sjukvårdsgemensamma verksamheter redovisar ett sammanlagt positivt resultat på 20
mnkr. Väsentliga positiva avvikelser redovisas för såld vård, hyrpersonal,
läkemedel/smittskyddsverksamhet, AT-läkare, vakanser inom HS-avdelningen samt för beslutade
satsningar som ännu inte påbörjats. Väsentliga negativa avvikelser är interndebiterade kostnader för
sjukresor samt finansieringsbrist som uppstod i tilläggsbudgeten där centrumen kompenserades för ett
antal budgetbrister.
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jukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2018
Totalt

Kvinnor

JANUARI – MAJ 2017
Män

Totalt

Kvinnor

Män

PRC Primärvårdscentrum

6,0

6,5

2,6

5,7

6,2

2,9

PSC Psykiatricentrum

8,0

9,2

4,2

7,7

9,0

3,7

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

6,0

8,0

4,6

6,6

10,5

3,9

TVC Tandvårdscentrum

7,7

8,2

3,9

6,8

7,1

3,7

MAC Medicin- och
Akutcentrum

5,0

5,6

3,1

5,3

6,0

2,8

KBC Kirurgi-, Kvinno- och
Barncentrum

5,2

5,7

2,4

6,1

6,7

2,9

MSC Medicinskt
Servicecentrum

4,3

4,1

4,9

6,1

7,1

2,9

HSJ Hälso o
sjukvårdsgemensamt

1,9

2,5

1,3

1,1

0,8

1,4

HSU Hälso o
sjukvårdsutveckling

4,3

5,1

1,1

5,1

5,7

1,3

HSN totalt

5,7

6,3

3,5

6,1

6,8

3,2

Kommentar: Fortsatt minskning jämfört med föregående år. Kvinnor minskar relativt mycket, viss
ökning hos män. Kraftig förbättring inom MSC och KBC, negativ trend inom TVC.
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Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök den 31 maj är 5 517 patienter, vilket innebär en
minskning med 45 patienter under maj. Jämfört med maj 2017 har antalet väntande ökat med 688. Detta
kan delvis förklaras av en motsvarande produktionsminskning jämfört med 2017. Den nationella
vårdgarantin förbättras från 83 % i april till 84 % i maj och Kronobergs vårdgaranti förbättras från 66 %
till 70 %. I maj 2017 var den nationella vårdgarantin 84 % och Kronobergs vårdgaranti 67 %.
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Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är den 31 maj 3 239 patienter, vilket är en
ökning med 217 patienter under maj. Jämfört med maj 2017 har antalet väntande minskat med 166
patienter, vilket ska ställas mot en ökning av planerad dagkirurgi och planerade slutenvårdsoperationerna
jämfört med motsvarande period 2017. Den nationella vårdgarantin försämras från 68 % till 67 % jämfört
med april, medan Kronobergs vårdgaranti har förbättrats från 50 % i april till 53 % i maj. I maj 2017 var
den nationella vårdgarantin 71 % och Kronobergs vårdgaranti 53 %.
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Antal väntande till BUP
(Diagram jan 2015 – maj 2018)

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin väntar 350 på utredning den 31 maj att jämföras med 330
väntande i maj 2017. Även antalet väntande till nybesök och behandling ökar jämfört med maj 2017.
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Verksamhetsstatistik Maj
Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

70 533

78 110

76 983

-7 577

-6 450

-10%

-8%

7 781

7 448

8 124

333

-343

4%

-4%

105 460

101 970

101 913

3 490

3 547

3%

3%

48 522

45 514

48 313

3 008

209

7%

0%

1 987

1 940

2 012

47

-25

2%

-1%

Vårdtillfällen (utskrivna)

58

59

61

-1

-3

-2%

-5%

Medelvårdtid (utskrivna)

34

33

33

1

1

4%

4%

74%

52%

54%

23%

21%

44%

39%

1 107

1 130

1 125

-23

-18

-2%

-2%

26 678

27 356

24 349

-678

2 329

-2%

10%

9 461

9 388

9 044

73

417

1%

5%

Vårddagar (utskrivna)

42 702

44 553

49 460

-1 851

-6 758

-4%

-14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

10 374

10 387

10 934

-13

-560

0%

-5%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,1

4,3

4,5

-0,2

-0,4

-4%

-9%

2241

2031

2100

210

141

10%

7%

Förlossningar

864

954

908

-90

-44

-9%

-5%

Födda barn

877

959

918

-82

-41

-9%

-4%

92%

90%

87%

2%

5%

2%

6%

309,2

333,6

375,0

-24,4

-65,8

-7%

-18%

Läkarbesök

72 041

71 019

69 716

1 022

2 325

1%

3%

- varav akutmottagningarna

22 630

21 709

21 632

921

998

4%

5%

4 380

4 123

4 341

257

39

6%

1%

- varav planerade återbesök

30 919

30 465

29 692

454

1 227

1%

4%

- varav planerade nybesök

14 112

14 722

14 051

-610

61

-4%

0%

Besök annan vårdgivare

66 724

68 408

64 147

-1 684

2 577

-2%

4%

Besök i dagsjukvård

27 140

24 573

25 081

2 567

2 059

10%

8%

5 881

5 490

5 605

391

276

7%

5%

14 085

12 209

13 475

1 876

610

15%

5%

- varav dialys

3 862

3 729

3 498

133

364

4%

10%

- varav dagendoskopi

3 312

3 145

2 503

167

809

5%

32%

Primärvård – vårdval
Läkarbesök
- varav jourbesök
Besök annan vårdgivare
Övrig primärvård/rehabilitering
Sjukvårdsrådgivning samtal
Vårddagar (utskrivna)

Beläggning i %
Läkarbesök
Besök annan vårdgivare
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård

Operationer i SV

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök

- varav dagkirurgi
- varav dagmedicin

För primärvården innebär utfasningen av hyrpersonal att antalet läkarbesök minskar med 7 577 besök,
samtidigt som antalet besök till annan vårdgivare ökar med 3 490. Likaså ökar digitala besök från 546 till
1734 och där 1 486 avser läkarbesök. Inom somatisk öppenvård ökar de akuta läkarbesöken med
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1 178 medan de planerade besöken minskar med 156 besök. Även besök hos annan vårdgivare minskar,
medan besök i dagsjukvård ökar med 2 567 jämfört med 2017. Inom somatisk slutenvård innebär
bemanningsproblemen att vi har färre disponibla vårdplatser och detta leder till minskning av vårddagar
och som hänförs till akuta vårdtillfällen. Operationer inom sluten vård och dagsjukvård har ökat med 601
jmf med 2017.
Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
6 636

6 061

6 313

575

323

9%

5%

Vårdtillfällen (utskrivna)

647

648

707

-1

-60

0%

-8%

Medelvårdtid (utskrivna)

10,3

9,4

8,9

0,9

1,4

10%

16%

Beläggning i %

69%

69%

64%

0%

5%

-1%

8%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,4

0,0

1,6

0%

3%

Läkarbesök

5 764

5 741

5 503

23

261

0%

5%

- varav akuta

1 258

1 278

1 224

-20

34

-2%

3%

22 240

23 567

22 345

-1 327

-105

-6%

0%

18 648

17 686

18 288

962

360

5%

2%

Beläggning i %

102%

99%

102%

3%

0%

3%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 282

12 281

12 476

1

-194

0%

-2%

73%

70%

69%

3%

4%

4%

6%

Antal behandlade patienter

41 698

39 390

41 324

2 308

374

6%

1%

Total patienttid, timmar

53 548

48 790

47 603

4 758

5 945

10%

12%

Röntgen undersökningar

45 566

46 216

44 241

-650

1 325

-1%

3%

Röntgen CLV

30 896

31 985

30 832

-1 089

64

-3%

0%

Röntgen LLL

14 670

14 231

13 409

439

1 261

3%

9%

Mammografier

19 292

14 966

21 474

4 326

-2 182

29%

-10%

6 619

6 946

7 693

-327

-1 074

-5%

-14%

1 972 519

1 839 717

1 798 934

132 802

173 585

7%

10%

15 338

eu

eu

123 074

122 700

112 700

374

10 374

0%

9%

14 103

12 726

12 584

1 377

1 519

11%

12%

Besök, läkare med vårdavtal.

3 337

3 368

3 401

-31

-64

-1%

-2%

Besök, läkare med ersättn enl lag

5 992

7 064

7 230

-1 072

-1 238

-15%

-17%

Deleg besök hos sjuksköterskor

1 821

2 601

2 237

-780

-416

-30%

-19%

981

2 181

2 220

-1 200

-1 239

-55%

-56%

14 942

14 656

17 118

286

-2 176

2%

-13%

Naprapat

746

831

834

-85

-88

-10%

-11%

Psykoterapeut

193

826

797

-633

-604

-77%

-76%

Vårddagar (utskrivna)

Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl perm.

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin
Mikrobiologiska analyser
Pat och cyt analyser/remisser
Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, vårdavtal
Sjukgymnastik, ersättn enl lag
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Inom psykiatrin redovisas i stort oförändrad produktion med undantag för besök annan vårdgivare som
minskar. Rättspsykiatrin har ökat antal disponibla vårdplatser samtidigt som beläggningen har ökat.
Tillsammans med taxebeslut för 2018 har detta genererat en intäktsökning på 6 % eller ca 8 mnkr. För
tandvården redovisas ökad produktion medan den medicinska servicens produktionsresultat varierar och
där minskningen 2017, för mammografier till stor del motsvarar föregående års extrainsatser för att
minska intervallerna för mammografiscreening. Vad det gäller eu, (ej uppgift) för serologiska analyser så
beror det på att Transfusionsmedicin hade problem med att få statistikprogrammet att fungera med
Windows 7. För privata vårdgivare redovisas generella produktionsminskningar.
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Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet
Månad: Januari – Maj 2018

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavvikelse

Länstrafikens
Kansli

-13 420

-13 209

-211

-29 667

-32 100

Teknik och
omkostnader

-9 385

-9 313

-72

-25 479

-27 051

Marknadsföring

-3 093

-3 042

-52

-7 272

-7 300

-312

-417

105

-2 887

-1 000

Regiontrafik

-50 432

-52 998

2 566

-124 100

-125 200

Växjö stadstrafik

-31 539

-30 268

-1 271

-70 385

-68 600

-462

-500

38

-1 154

-1 200

Krösatåg Nord

-6 741

-6 758

17

-15 930

-17 000

Krösatåg Syd

-12 490

-11 555

-935

-30 753

-28 350

Öresundståg

-128

-2 083

1 956

357

-5 000

Pågatåg

-664

-750

86

-1 723

-1 800

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-1 643

-1 771

128

-3 531

-5 500

-217

-217

0

-487

-655

0

0

0

0

0

-25

-25

0

-80

-104

0

0

0

-17

0

-130 549

-132 904

2 355

-313 110

-320 860

Utredningsuppdrag

Älmhult stadstrafik

Serviceresor
Sjukreseadministration
Färdtjänstavdelning
Abonnerad
skolskjuts
Totalsumma

-4 000

5 000

1 000

2 000

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 2 355 tkr jämfört med budget.
Störst positiv avvikelse har Regiontrafik buss med 2 566 tkr och Öresundståg med 1 956 tkr.
Störst negativ avvikelse har Växjö stadstrafik med – 1 271 tkr.
Prognosen för 2018 är 2 000 tkr varav 5 000 tkr avser Öresundståg (återbetalning av hyreskostnader från
vagnbolaget Transitio AB), 1 000 tkr avser anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av närtrafiken) och –
4 000 tkr Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik). Nästa
årsprognos lämnas i samband med delårsrapporten efter augusti.
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Resandet för perioden juni 2017 – maj 2018 ökade med 4,9 % för Växjö stadstrafik men minskade med
3,5 % för regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 64 % för perioden
juni 2017 – maj 2018 vilket var lägre än för samma period tidigare år (73 %).
Betyget för den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 83 % för perioden juni 2017 – maj 2018
vilket var lägre än för samma period tidigare år (86 %).
Betyget för bemötande enligt Kollektivtrafikbarometern var 75 % för perioden juni 2017 – maj 2018 vilket
var något lägre än för samma period tidigare år (77 %).

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-maj 2018

Öresundståg

Kostnader tkr
jan-maj 2018

%
jan-maj
2018

Jämförelse
%
Bokslut
2017

Jämförelse
%
Budget
2018

%
Prognos
2018

48 808

48 935

99,7%

101,8%

95,9%

100,0%

609

1 071

56,9%

57,8%

55,6%

55,6%

Regiontrafik buss

41 969

92 402

45,4%

42,8%

42,1%

42,1%

Växjö stadstrafik

19 598

51 137

38,3%

39,9%

38,0%

38,8%

5 415

12 156

44,5%

44,5%

43,3%

43,3%

330

994

33,2%

22,2%

25,0%

25,0%

5 509

17 999

30,6%

27,5%

29,7%

29,7%

122 238

224 694

54,4%

53,9%

52,9%

53,3%

Älmhults stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA

Självfinansieringsgraden för januari - maj 2018 är 54,4 % vilket är högre än Bokslut 2017 (53,9 %) och
högre än Budget 2018 (52,9 %).
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2017 var 55,0 %.
Prognosen för 2018 är 53,3 %.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2018
Centrum

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

6,0

9,7

1,7

5,0

7,3

2,5

UTR Uppdragsverksamhet
Trafik

10,6

15,3

2,5

6,2

8,5

1,1

Trafiknämnd tot.

7,7

11,9

2,0

5,5

7,8

2,1

LTR Länstrafiken Gemensamt

Kommentar: Den totala sjukfrånvaron har varit högre i år än motsvarande period förra året.
Skillnaden mellan åren har dock minskat månad för månad sedan kulmen i mars.
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Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Januari – Maj 2018
Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Verksamhetsstöd

- 6 491

-8 316

+1 826

-13 535

-19 391

+

350

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-8 248

- 7 736

-512

-19 383

-18 566

-

1 200

Kunskap och lärande

- 2 334

-4 643

+2 309

-7 785

-10 289

Folkhälsa och soc
utveckling

-2 488

-3 943

+1 455

-6 869

-9 518

+

550

Hållbar tillväxt

-2 520

-3 026

+505

-5 188

-7 143

+

300

Totalsumma

-22 081

-27 664

+5 583

-52 760

-64 907

0

0

Verksamheten går hittills enligt plan. Prognosen är att budgeten ska hållas. Hittills visar verksamheten ett
ganska stort överskott vilket beror på periodiseringar över året. Driftram har tilldelats och arbete har
påbörjats men ännu inte genererat kostnader i samma utsträckning. Mobilitetsersättningarna är
budgeterade på tolftedelar men kostnaderna uppstår till största del vid halvårsskiftena. Här kommer
troligtvis inte tilldelad budget räcka till. Ett beslut på ägarsamrådet med Almi kommer att generera ett
underskott på driftstöden.
Budgeterade heltidstjänster 2018 är 79,45 varav 17,59 är budgeterade att projektfinansieras externt.
Dessutom är ytterligare 10,2 tjänster avgifts- alt intäktsfinansierade. Ökningen av tjänster beror på att från
och med 2018 tillhör miljöenheten verksamhetsstöd på Regional Utveckling. Samtliga vakanser är nu
tillsatta.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

6,7

6,9

6,1

2,1

2,5

0,9

Region Kronoberg totalt

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar: Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än för Region Kronoberg totalt. Detta beror på att
avdelningen har drabbats av ett antal långtidssjukrivningar. Rehabilitering pågår och där det är
arbetsrelaterat är samtliga nu tillbaka i arbete.
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Kulturnämnden
Resultat
Januari-Maj 2018
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)
Förvaltning

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-1 809

-1 952

143

-4 360

-4 630

0

Driftstöd,utv medel

-23 085

-24 039

954

-54 449

-57 694

0

Totalsumma

-24 894

-25 991

1 097

-58 809

-62 324

0

Ett överskott har genererats t o m maj vilket bl.a. beror på periodiseringar till externa verksamheter. Det är
ännu inte utbetalat några egna medel. Budgeten är periodiserad på tolftedelar. Verksamheten löper enligt
plan och prognosen är att resultatet ska följa budget under året.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2018

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0,5

0,6

0,0

1,3

1,3

0,0

Region Kronoberg

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar: Sjukfrånvaron är väldigt låg för perioden och inte arbetsrelaterad. Den ligger betydligt lägre
än Region Kronoberg totalt men är svår att jämföra eftersom förvaltningen är så liten.
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Grimslövs folkhögskola
Resultat
Januari – Maj 2018
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-4 370

-4 142

-228

-9 030

-9 761

0

86

13

73

-147

3

0

Restaurang

-224

-239

16

-675

-611

0

Ekhagen

-175

-258

83

705

-620

0

-4 682

-4 626

-56

-9 147

-10 990

0

Internat

Totalsumma

Resultatet i maj visar marginellt minus vilket kan förklaras med periodiseringar av semesterlöneskulden.
Prognosen för 2018 är ändå att årsbokslutet ska visa på ett nollresultat.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

JANUARI - MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

3,6

2,5

5,5

5,7

3,1

12,2

Region Kronoberg totalt

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar: Långtidssjukskrivningar har drabbat vår enhet hårt men nu är samtliga tillbaka i arbete.
Personalbefrämjande åtgärder fortsätter.

Övrigt
Viktigt för framtida framgångar är att vi fått besked om att behålla Ekhagen Kurs och Konferens i ett
lokalanpassat skick och framemot hösten 2018 tar vi emot nya bokningar och får nya intäkter och nya
möjligheter. Därmed kan vi möta olika framtida behov inom vår egen koncern på ett flexibelt sätt och
samtidigt ha större möjlighet att hålla budget för restaurangen och för hela enheten.
Vi kommer självfallet ha fullt fokus på att hålla budget och viktigast är att vi lyckas fylla alla våra kurser i
höst och därmed också internatet.
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Mobilitetsstöd till
folkhögskolorna 2019

12
18RGK1140

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1140
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-07-02

Regionstyrelsen

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för folkhögskolor
budgetåret 2019 till 400 kronor per deltagarvecka.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen
fastställt ett schablonbelopp som rekommendation till ersättning för de
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra
landsting/regioner än den egna. Ersättningen går direkt från regionen/landstinget
till folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal
ersättning).
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019
även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås
rekommendationen för 2019 vara på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor
per deltagarvecka.
Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till schablonbelopp.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019 från
Sverige kommuner och landsting

Sida 1 av 1

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN 8/2018
2018-06-18

Vårt ärendenr:
18/00003
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Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
Dnr 18/01748

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 juni
2018 beslutat
att rekommendera landstingen och regionerna att schablonbeloppet för
mobilitetsersättningen för folkhögskolor budgetåret 2019 uppgår till 400 kronor per
deltagarvecka
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen fattat
beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation om ersättning för de
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra landsting/regioner
än den egna. Ersättningen går direkt från region/landsting till folkhögskolorna och
benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning).
De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har
inneburit stora ökningar av kostnaderna för landsting och regioner. I de nya
tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019 även
ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för
2019 ligga kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.
Principerna och förutsättningarna för mobilitetsstöd redovisas i bilaga 1.
Tillämpningsanvisningar för mobilitetsstöd från och med år 2019 redovisas i bilaga 2.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

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

PM, BILAGA 1
2018-05-24

Vårt ärendenr:
18/01748

1 (2)

Sektionen för lokal och regional utveckling
Maria Jacobsson

PM - Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna
2019
Bakgrund
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp
som rekommendation av mobilitetsstöd, tidigare interkommunala ersättning, för
utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Mobilitetsstöd är den
ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en studerande väljer
att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att
underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och
regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala
variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller
ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte
följa rekommendationen. Den översyn som SKL gjorde, tillsammans med regioner,
landsting och folkhögskolorna, 2017 landade dock i att modellen med en
rekommendation kvarstår och den har nu kompletterats med uppdaterade
tillämpningsanvisningar.
Finansiering av folkhögskoleverksamheten
Det finns totalt 154 folkhögskolor i Sverige och de finansieras genom statsbidrag och
landstingsbidrag. Att staten och landstingen/regionerna svarar gemensamt för
finansieringen av folkhögskoleverksamheten, är något som SKL ställer sig bakom.
SKL ser det dock som önskvärt att det kommunala och landstingskommunala stödet i
högre grad utformas som ett komplement till det statliga grundstödet.
Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskoleverksamheten kan delas upp i:
•
•
•

huvudmannabidrag till de egna folkhögskolorna
inomlandstings-/regionbidrag till både de egna folkhögskolorna och rörelsefolkhögskolorna, ofta baserat på procent av deltagarveckans värde
mobilitetsstöd till samtliga folkhögskolor för deltagare som väljer att studera
på folkhögskolor utanför det egna landstinget/den egna regionen.

Landstingens/regionernas totala bidrag till folkhögskolorna var ca 740 miljoner kronor
år 2016.

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

2018-05-24

Vårt dnr:
18/01748

Nya tillämpningsanvisningar från och med 2019
För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig de nya
tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som
Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det
finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress:
•

•

•

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är
15 veckor eller längre.
Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst
halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen,
oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen
är på 75 %).
Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen
kursen startar

Enligt de nya tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för
distansstudier. Argumentet för att inkludera distansstudier i mobilitetsstödet beror
bland annat på att Folkbildningsrådet i sina villkor för statsbidrag inte särskiljer
distansstudier från övriga kurser. Kravet finns att distanskurserna ska ha gemensam
kurstid, omfatta kommunikation mellan lärare och deltagare (och även mellan
deltagare) samt ha lika mycket lärar- och handledartid som andra kurser. Det är också
flera regioner och landsting som har fört fram att mobilitetsersättningen även borde
omfatta distansstudier. Eftersom detta är nytt och får ekonomiska konsekvenser för
vissa regioner och landsting, gäller tillämpningsanvisningarna först från och med
2019.
Rekommendation för 2019
Nivån på det rekommenderade mobilitetsstödet har byggt på den statliga ersättningen.
Den har hittills uppgått till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda
volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostnaderna för att ta emot
deltagare från andra regioner/landsting än den egna.
År 2017 och 2018 har staten ökat antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser.
Detta utan att kompensera landsting och regioner för de ökade kostnader som det
inneburit för dem. Eftersom den stora ökningen av platser kommer först i år vet vi inte
hur det kommer slå ekonomiskt och inte heller hur mycket det kommer att påverka hur
stor kostnaden för mobilitetsstödet blir för regioner och landsting. SKL förslår härmed
att rekommendationen för mobilitetsstöd ligger kvar på samma nivå som för 2018,
d.v.s. 400 kr. SKL kommer att följa kostnadsutvecklingen för landsting och regioner
på detta område. Det kan innebära att det kan komma att påverka nivån på
rekommendationen för 2020.
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TILLÄMPNINGSANVISNINGAR,Vårt ärendenr:
18/01749
BILAGA 2

Sektionen för lokal och regional utveckling
Maria Jacobsson

Tillämpningsanvisningar och villkor för mobilitetsstöd från
landsting och regioner till folkhögskolor fr.o.m. 2019
Syfte
Syftet med detta PM är att tydliggöra villkor och definitioner för mobilitetsstöd (f.d.
interkommunal ersättning) samt att underlätta för både folkhögskolor och regioner och
landsting att administrera mobilitetsstödet.
Vad är mobilitetsstöd?
Mobilitetsstöd är ett stöd till folkhögskolorna från landsting och regioner för deltagare
som väljer att studera på folkhögskolor utanför den egna regionen eller det egna
landstinget. Det är Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som, årligen, tar fram
rekommendationen för nivån på mobilitetsstödet. Observera att det sedan är upp till
regioner och landsting att besluta om de ska följa rekommendationen.
För att aktuell lista över vilka regioner och landsting som tillämpar SKL:s
rekommendationer ska finns på SKL:s hemsida ska regioner och landsting meddela
SKL om man följer rekommendationen eller inte senast den 31 december (inför
nästkommande år). Samtidigt ska regioner och landsting leverera aktuella
kontaktuppgifter samt fakturainformation till Folkhögskolornas Serviceorganisation
(FSO).
Villkor och definitioner
Folkbildningsrådet har tagit fram definitioner och villkor för att bedriva
folkhögskoleverksamhet och de ligger till grund för fördelning av statsbidrag. De
senaste, Statsbidrag till folkhögskolor 2018, antogs av Folkbildningsrådets styrelse
2017-12-06. Dessa definitioner och villkor gäller generellt även för mobilitetsstödet,
men med följande undantag:
-

Kurslängd
Betalningsansvaret är beroende av deltagarens folkbokföringsort

Kurslängd

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15
veckor eller längre.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Vårt dnr:
18/01749

Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid.
Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om
deltidsstudierna är på mer än halvtid, exempelvis även om kursen är på 75 %.
Om en studerande på folkhögskola avbryter en kurs som berättigar till mobilitetsstöd
före gränsen på 15 veckor har hemlandstinget/regionen enbart betalningsansvar för
kursdeltagarens faktiska kurstid. Precis som för statsbidragen gäller dock att ”som
deltagare i allmän kurs eller särskild kurs räknas den som påbörjat kursen och
fortfarande deltar den 15:e kursdagen per termin.”, d.v.s. avbryter deltagaren kursen
inom de två första veckorna efter kursstart utgår ingen ersättning.
I övrigt gäller samma villkor och definitioner som för statsbidraget.
Betalningsansvaret är beroende av folkbokföringsort

Mobilitetsstöd betalas terminsvis av det landsting eller region där deltagaren är
folkbokförd den dagen kursen startar. Det är därför viktigt att uppgifterna om
deltagarnas folkbokföringsort är korrekt. Det är folkhögskolans ansvar att begära in
aktuell folkbokföringsort från deltagaren, alternativt stämma av med SPAR (Statens
personadressregister) eller motsvarande tjänst, den dagen kursen startar 1. Om
folkbokföringsorten inte har kvalitetsgranskats/kontrollerats av folkhögskolan kan
regioner och landsting ta ut en administrativ avgift för att genomföra kontrollen.
Regionen eller landstinget har betalningsansvar för hela terminen, även om en
deltagare byter folkbokföringsort under terminen. Nästkommande termin ska dock det
landsting eller den region där deltagaren är folkbokförd första kursdagen ha
betalningsansvar från och med den startade terminen.
En del av deltagarna på folkhögskolornas kurser bor på skolornas internat, men endast
ett mindre antal väljer att byta folkbokföringsort under kurstiden. Enligt
Folkbokföringslag (1991:481) § 11 gäller att
”En elev under 18 år som har sin egentliga hemvist tillsammans med
föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han eller hon till
följd av skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan
fastighet.
[---]
Första stycket tillämpas även efter det att barnet fyllt 18 år så länge han
eller hon går i grundskola eller gymnasieskola eller genomgår annan
jämförlig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år.”
1

FSO står för kostnaden av en integration mellan SchoolSoft och SPAR. Skolorna betalar dock egna
abonnemang per organisationsnummer.
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Anvisningar för prognos och rekvisition av mobilitetsstöd
Prognos

Folkhögskolorna ska skicka två prognoser/år till berörda landsting och regioner med
uppgifter om beräknat antal deltagarveckor, d.v.s. till de regioner och landsting
varifrån folkhögskolan har deltagare. Prognoserna skickas i samband med
folkhögskolornas ordinarie redovisning till SCB: i april (för våren) och i oktober (för
hösten). Prognoserna är viktiga för landsting och regioners ekonomiska uppföljning
och det är därför viktigt att alla folkhögskolor skickar sina prognoser.
Faktura

Som underlag för mobilitetsstöd räknas de deltagare som lever upp till villkoren (se
ovan). Fakturan ska skickas senast den 10 augusti för deltagare på våren och 10
december för deltagare på hösten. Det är extra viktigt att fakturorna i december
skickas i tid, så att kostnaderna belastar rätt år.
Till fakturan ska bifogas en deltagarförteckning som ska innehålla följande:
-

Namn, personnummer, folkbokföringsadress
Datum för start och slut av kurs
Heltid respektive deltid
Distans
Totalt antal deltagarveckor per landsting/region
Eventuella avhopp eller senare start

Faktura och prognos skickas till de landsting och regioner där deltagarna är
folkbokförda.
Återtagande av bidrag
Regioner och landsting får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mobilitetsstöd om
folkhögskolan har lämnat felaktiga uppgifter.
Revidering
Översyn och eventuell revidering av tillämpningsanvisningarna ska göras årligen, i
samband med att rekommendationen för nästkommande år fastställs.
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Tidplan för folkhögskolor
April

Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region
och landsting – samtidigt som redovisning till SCB

10 augusti

Skicka faktura till landsting/regioner (för våren)

Oktober

Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region
och landsting – samtidigt som redovisning till SCB

10 december Skicka faktura till landsting/regioner (för hösten)

Tidplan för regioner och landsting
31 december Meddela SKL om man följer rekommendationen för kommande år eller
inte
31 december Skicka kontaktuppgifter och fakturainformation till FSO
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Fördelning av statsbidrag
avseende psykisk hälsa
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK891
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-07-02

Regionstyrelsen

Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa.
Att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa.
Att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa.

Sammanfattning
Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag avseende psykisk hälsa och blivit
beviljade totalt 20,3 miljoner kronor för 2018.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende psykisk
hälsa enligt följande.
-

Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 410 000 kr
Regionstyrelsen 3 920 000 kr
Regionala utvecklingsnämnden 2 970 000 kr

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK891
Handläggare: Dan Petersson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Datum: 2018-07-02

Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
Ärende
Region Kronoberg har sökt och erhållit statsbidrag för 2018 avseende insatser för
att förbättra arbetet med att förebygga och behandla patienter med psykisk hälsa.
Totalt har Region Kronoberg erhållit 20,3 miljoner kronor för ändamålet.
Genomförande
Styrgruppen för psykisk hälsa har berett förslag till fördelning av statsbidraget
enligt följande:
Fördelning statsbidrag (mnkr) KBC
PRC
Kundval/AMK PSC
Regt utv HS-gem Summa
Analys och handlingsplaner
2,23
0,6
2
2,97
7,8
Primärvården - psykisk ohälsa
0,18
3,92
0,2
4,3
Barn och ungas psykiska hälsa
2,1
1,8
1
4,9
Förstärka ungdomsmottagning
2,5
2,5
Insatser för nyanlända samt
0,25
0,3
0,25
0,8
utveckling trauma
Summa
7,08
2,88
3,92
3,25
2,97
0,2
20,3
Fördelat tidigare
Tillkommer enligt ovan
Totalt

2,5
4,58
7,08

2,88
2,88

3,92
3,92

3,25
3,25

1,3
1,67
2,97

16,5
-16,3
0,2

20,3
0
20,3

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. Fördelning av statsbidrag för
psykisk ohälsa beaktades i samband med regionstyrelsens beslut om tilläggsbudget
§ 22/18 och innebär inte några förändringar mot prognos.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende psykisk
hälsa enligtföljande:
-

Att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden
Att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen
Att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsens årliga
beslut om Region
Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet
under 2017
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Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs
hel- och delägda bolags verksamhet under 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen:









AB Destination Småland
RyssbyGymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB

har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, helSida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK510
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

eller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under
2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner Kronoberg
AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller positivt. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Marin Myrskog
Regiondirektör

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017, med bilagor
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Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
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Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2017
Ärende
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Regionstyrelsen noterar att Ryssbygymnasiet AB under 2017 upplånat 1 000 000 kr
av Region Kronoberg som avsåg förstärkning av rörelsekapitalet. Det lånet
återbetalades under hösten 2017. Under våren 2017 återkom Ryssbygymnasiet AB
med förfrågan om nytt lån och regionfullmäktige beviljade lån om 2 000 000 kr.
Det lånet skulle återbetalas senast den 30 september 2017 men betalades först i
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december 2017. Vidare har bolaget från tidigare år ytterligare tre mer långsiktiga
lån från Region Kronoberg på totalt 24,5 mnkr, varav det ena skulle varit
amorterat med 1 mnkr senast i december 2017, men den amorteringen är
fortfarande inte gjord.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits enligt de förutsättningar som finns i bolagsordningen.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa åren har sedan varit runt noll eller positivt. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordning och
Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa åren har sedan varit betydligt mer positivt än
budgeterat. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas
sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Bolaget
beslutade 2017 att balanserade vinstmedel inte får understiga 2 mnkr. Om bolaget
skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet
urholkas men beslutet att balanserade vinstmedel inte får understiga 2 mnkr
motverkar det.
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
bolagsordning.
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Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har senaste åren budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet de senaste åren har sedan varit positiva. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas men
utifrån bolagets balanserade vinstmedel bedöms risken i nuläget som liten.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilagor: Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under 2017
Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under 2017
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under 2017
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under 2017
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet
under 2017
Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet
under 2017
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under
2017
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under
2017

Uppföljning av internkontroll
i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
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Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017.

Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag
är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år
2017. Uppföljningen påvisar inga brister i den interna kontrollen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017
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Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
Ärende
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
I enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag,
stiftelser och föreningar” ska bolagen för att uppfylla informationskravet avge en
årlig redovisning där bolagets ordförande, vice ordförande och verkställande
direktör beskriver:




Bolagets interna kontroll och organisering
Hur man under året har följt upp den interna kontrollen
Utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar

I enlighet med riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska det ske i den
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt. Uppföljning av den interna kontrollen i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.

Sideum Innovation AB
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed
bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK509
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat
brister i den interna kontrollen.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
Bilagor: Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - AB Destination
Småland (18RGK509-7)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - RyssbyGymnasiet
AB (18RGK509-8)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - Kulturparken
Småland AB (18RGK509-5)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 – Växjö Småland
Airport AB (18RGK509-2)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - AB Regionteatern
Blekinge- Kronoberg (18RGK509-1)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - ALMI
Företagspartner Kronobergs län AB (18RGK509-6)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB (18RGK509-4)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - IT-plattform
Småland & Öland AB (18RGK509-3)

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Lupton Åsa RST ekonomiavdelningen
Diariet
VB: årlig verksamhetsuppföljning
den 11 juni 2018 14:13:06
image001.png
image002.png
image003.png
Signerat_DestinationSmåland_Rapportering av internkontroll 2017.pdf
Signerat_DestinationSmåland_Uppföljning av verksamhet enligt kommunallag 2017.pdf

Hej,
Kan ni diarieföra bifogade dokument på:
-

18RGK509 Uppföljning intern kontroll bolagen 2017
18RGK510 RS uppföljning av bolagen 2017 (verksamheten)

Hälsningar Åsa
Från: Anna Sjödahl [mailto:anna.sjodahl@destinationsmaland.se]
Skickat: den 4 juni 2018 16:38
Till: Palmér Karin TVX samhällsbyggnad
Kopia: Lupton Åsa RST ekonomiavdelningen
Ämne: Re: årlig verksamhetsuppföljning

Hej Karin!
Bifogar signerade rapporter inför den årliga verksamhetsuppföljningen:
”Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen”
”Intern kontroll år 2017”

Med vänlig hälsning/Best regards
Anna Sjödahl
VD/ CEO
+46 470 73 32 71
Destination Småland
Kronobergsgatan 7
SE-352 33 Växjö

www.destinationsmaland.se
www.visitsmaland.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

Från: Karin Palmér <karin.palmer@kronoberg.se>
Datum: torsdag 19 april 2018 08:16
Till: Catharina Boson <catharina.varendh.boson@almi.se>, Anna Sjödahl
<anna.sjodahl@destinationsmaland.se>
Kopia: "asa.lupton@kronoberg.se" <asa.lupton@kronoberg.se>
Ämne: årlig verksamhetsuppföljning
Hej,
I linje med fjorårets rapportering för 2016 behöver vi inhämta underlaget ”Uppföljning av
verksamhet enligt kommunallagen” till regionstyrelsens årliga beslut om regionägda bolags
verksamhet 2017 samt information om bolagens ”interna kontroll år 2017” för regionstyrelsens
orientering.
Eftersom det är två olika ärenden till RS är det viktigt att era bolag inkommer med två separata
dokument (tidigare år har vissa bolag slagit ihop återrapporteringen i ett dokument)
För att få med ärendena till planerat styrelsemöte behöver vi få in underlagen till granskning
senast den 10 juni.

Med vänlig hälsning
Karin Palmér
Samordnare näringsliv och kompetens| Regional utveckling | Hållbar Tillväxt
070 964 57 73
karin.palmer@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Lupton Åsa RST ekonomiavdelningen
Diariet
VB: Från Kulturparken
den 11 juni 2018 14:11:45
KP. Uppföljning kommunallagen 2017, Regionen.pdf
Interna kontrollen KP 2017.pdf
KP intern kontrollplan 2017.pdf

Hej,
Kan ni diarieföra bifogade dokument på:
-

18RGK509 Uppföljning intern kontroll bolagen 2017
18RGK510 RS uppföljning av bolagen 2017 (verksamheten)

Hälsningar Åsa
Från: Lennart Johansson [mailto:Lennart.Johansson@kulturparkensmaland.se]
Skickat: den 7 juni 2018 14:36
Till: Lupton Åsa RST ekonomiavdelningen
Ämne: Från Kulturparken

Översänder uppföljning enligt kommunallagen samt den interna kontrollen för Kulturparken
Småland AB
Hälsningar, Lennart Johansson
Lennart Johansson

Docent VD / Länsmuseichef
Lennart.Johansson@kulturparkensmaland.se
Tel. 0470-70 42 47

Kulturparken Småland AB
Södra Järnvägsgatan 2,
352 29 Växjö, Sverige
Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 2
Växel. 0470-70 42 00
www.kulturparkensmaland.se
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Internkontroll för 2017

Aktieägaravtal
Kontrollera att aktuellt aktieägaravtal
finns och att den är antagen.
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Bolagsordning
Kontrollera att aktuell bolagsordning
finns och att den är antagen.

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Styrelsens arbetsordning
Att arbetordningen för styrelsen
är tagen enligt ABL 8 kap
5 §, årsvis.

VD instruktion
Kontrollera att aktuell VD instruktion
finns och att den är antagen av
styrelsen.

Delegationsordning
Kontrollera att aktuell delegationsordning
finns och att den är antagen av
styrelsen.

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180320/MN

Delegationsordning finns och är antagen av styrelsen.

Bör revideras i HR funktionen. Ordet

Ja

HR funktionen bör ses över och förtydligas.

"beslut" i ordningen bör kanske ändras till
"leda".

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Internkontroll för 2017

Styrelsebeslut
Kontrollera att beslut som fattats
samt fastställts av styrelsen
verkställs.

Aktiebok
Kontrollera att atieboken finns
och att den är aktuell.
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Organisationsschema
Kontrollera att aktuellt organisationsschema för bolaget och
organisationen finns.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Uppföljning av intern
kontrollplan
Kontrollera att alla moment
i den interna kontrollplanen genomförts.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Internkontroll för 2017

Samverkansavtal St. Smålands
museum och Kronobergsarkivet
Kontrollera att samverkansavtal mellan
Kulturparken Småland, St. Smålands
museum samt Kronobergsarkivet
finns och att de är aktuella.

-

180413/TS

X
180320/MN
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Diarieföring av
handlingar
Kontroll av att diarieföringen
görs på ett korrekt sätt.

Kommunallagen
Kontrollera att bolaget bedriver
sin verksamhet inom de ramar
som gäller för den kommunala
kompetensen, prinicperna och att
viktiga beslut ges möjlighet att tas av
fullmäktige.
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Inköp
Kontroll inköp enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU.

en
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Vi arbetar kontinerligt med att se över samtliga

Kontakt behöver göras med ägarna för

avtal. KP behöver en rutin över hur vi ska kunna
få hänga med på ägarnas upphandlingar, då KP
är små och det är mycket arbete för att genomföra
en upphandling själva.

att få till en bra rutin över aktuella upphandlingar samt att vi kan få en kontaktperson på respektive ägares upphandlingsenhet.

I aktieägaravtalet finns ett direktiv om att KP skall

Dokumenthanteringsplan skall utarbetas

följa Region Kronobergs dokumenthanteringsplan

snarast så att handlingarna med säkerhet

men KP har inte kunnat ta del av en sådan eftersom

hanteras enligt arkivlagen.

de inte har kunnat presentera planen.
Rutin saknas. Handlingar diarieförs enligt diarieplan
eller stämplas med inkommande datum.
Handlingarna som diarieförts förvaras i hängmappsystem och de som stämplats i pärmar.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180514/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Samverkansavtalet mellan KP och St Smålands
museum behöver revideras, då förändringar

Ja

i organisationen har gjorts med tiden.
180514/TS

Nej

Samverkansavtal med Kronobergsarkivet behöver ej
justeras utan det är intakt.

Avviker från planen enl följande:
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Samarbetsavtal med
Hembygdsföreningen
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Hembygdsförbundet och
att det är aktuellt.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja, se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina

Samverkansavtal med de
fackliga organisationerna
Kontrollera att samverkansavtal finns
med de fackliga organisationerna
och att de är aktuella.

X

Ja, se kommentar

180320/MN

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Ett nytt samverkansavtal är skrivet
med de lokala fackliga organisationerna.

Samarbetsavtal med
St Svenska Emigrantinstitutet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med St. Sv Emigrantinstitutet och
att det är aktuellt.

Samarbetsavtal med
Emigrantinstititets vänner
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Emigrantinstitutets vänner och
att det är aktuellt.

X

Ja

180410/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina
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Internkontroll för 2017
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Samarbetsavtal med
Vilhelm Moberg sällskapet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Vilhelm Moberg sällskapet
och att det är aktuellt.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina

EKONOMI
Attestrutiner
Kontroll av att attestantförteckning och instruktion
är aktuell.

Attestrutiner
Kontrollera att attest är utfört
av behörig personal.

X
180410/TS

Det finns en ny antagen av styrelsen till 2018.
Det är några personer som har slutat och vi
har fått göra några justeringar. Nu behöver den
komplettera attestförteckningen med
någras underskrifter.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fullmakter
Kontrollera att aktuella fullmakter
finns hos bank- och post.

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Internkontroll för 2017

Leverantörsfakturor
Kontroll av kontering
av fakturor, att inga fakturor
flyttas mellan bolaget/stiftelser
utan rätt juridisk person står
på fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av att orsak till
omföring anges på
bokföringsordern samt
att den nya kodsträngen
skrivs på den ursprungliga fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av innehåll och kontering
på bokföringsordern.
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Firmatecknare
Kontrollera att aktuell
firmateckning finns och att
den överensstämmer
med Bolagsverket.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Se kommentar

180413/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

Har efter att vi skickat ut brev till leverantörerna om att vi ändrat adress samt
att rutinen ändrats för att inte flytta fakturor
mellan bolagen har gjort att rutinen nu
uppfylls.
X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord
i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord
i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kundfakturor
Kontroll att kundfakturorna
stämmer överens med
bekräftelse och faktureringsunderlag.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Kundfakturor
Kontroll av att bolagets
kravrutiner följs.

X
180413/TS

Kvarstår sedan föregående år

Det finns en god uppföljning

Obetalda fakturor följs upp kontinuerligt. Dock finner
jag ingen skriven kravrutin.

på kraven, men den behöver skrivas ner.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Intern- resp extern representation
Kontrollera att regler för
representation följs och att det
konteras enligt gällande rutin.

X

Se kommentar

180515/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

Efter mail och påtryckningar har
samtliga blivit bättre på att notera på
faktura eller kvitto om represenatiion.

Avstämningsrutiner
redovisning
Kontroll av att balanskonton löpande
stäms av, dvs kassa, bank,
leverantörsskuld, periodisering,
kundfordringar, förskott osv.

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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EU-, 3:e land, momssatser
Kontrollera att kontering samt
uträkning av EU-, 3:e landets
olika momssatser samt icke momspliktigt sker enligt rutin
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Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Årlig momssammanställning
Kontrollera att den årliga momsen
är sammanställd.
(Begär tillbaka moms enligt
procentuell fördelning).

F-skatt
Kontrollera att f-skattsedel finns
samt att skatten betalas i tid.
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Moms
Kontroll av att momsdeklarationen
upprättas och skickas i rätt tid samt
betalas med rätt belopp.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

X
180515/TS

Den årliga momssammanställningen är gjord. Dock

Kvarstår från föregående år, då vi ej fått

har inga beslut kommit från Skatteverket beträffande
omprövning och hur fördelningen ska göras.

beslut från Skatteverket trots flera påstötningar och att vi tryckt på att vi behöver svar
beträffande beslut om hur vi skall fördela
momsen för den momspliktig och
momsfri omsättningen.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Bidrag från ägare & staten
Kontrollera att samtliga årliga bidrag
har erhållits från ägare, övriga
bidragsgivare och staten.

Lämna offert
Kontroll av att rutin
följs och lönsamhetskraven uppfylls.

Fakturering av utförda arbeten
Gör avstämning av pågående arbeten
samt kontrollera att projekten
slutförs och slutfaktureras.
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Utbetalning över 50.000 kr
Kontrollera att alla utbetalningar
som är över 50.000 kronor
har attesterats av VD.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180416/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180515/TS

X
180417/TS

Arbetet med att se över offerthanteringen har

Det bör tas fram rutinbeskrivningar för de som

påbörjats men kvarstår en del från föregående år med att skapa
gör offerter
en rutin
samt en översyn på prissättför hur offerter görs finns ej dokumenterat.
ningen.
Avdelningar/enheter gör olika.
När det gäller lönsamheten för respektive produkt
kan behöva ses över och det skulle behövas
hjälp och tid för det.
Avdelningarna gör olika fast vi ser en förbättring på

Ekonomi försöker att göra ett förslag på ett

hur rutin för att avstämning för pågående och slutförda projekt faktureras. Dock på behöver ännu några
förändringar göra för att få alla att använda sig
av del hjälpmedel som finns.

dokument där man snabbt kan få en snabb
översyn på vilka offerter som är gjorda samt
vad som är fakturerat. Ekonomi måste fortsätta trycka på att dessa används.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kassahantering
Kontrollera att rutinen för kassahantering följs och att kassorna
stämmer enligt bokföringen.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Se kommentar

180515/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

I samband med bytet av kassasystem
har vi märkt en stor förändring på antalet
korrigeringar samt att vi har bättre koll.
Rutinen fungera bra nu.

Kassa/reception
Kontrollera att samtliga utbetalningar
har attesterats enligt attestrutinen
före utbetalning.

X

Se kommentar

180515/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

De förändringar som gjordes isamband
med utbetalningar har slagit ut väl.
Kvitton attesteras av närmaste chef
enligt attestreglemente.

Löner
Kontrollera att personalfodringar
och löneutbetalningar stäms
av löpande mot huvudboken.

Lager
Kontrollera att inventeringsinstruktion
följs och att inventering utföres
på ett godtagbart sätt samt att
lagervärdet är rimligt.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Garantiförpliktelse
Kontrollera att inga tvister
om garantiförpliktelser finns och
att de medtagits som avsättning
i föreliggande fall.

Mellanhavanden bolag/stiftelse/HBF
Kontrollera att mellanhavanden mellan
bolag, stiftelserna och HBF stäms av
löpande samt att betalningsöverföring
görs .

Bidrag/testamenten
Kontrollera att mottagna/lämnade
bidrag stämmer enligt redovisning
samt mot tagna styrelsebeslut.
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Kundförluster
Kontrollera att avskrivning av
kundförluster sker utifrån en genomförd åldersanalys samt att förlusterna
är säkerställda.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Försäkringsbrev
Kontrollera att aktuella
försäkringsbevis finns och
att premien är inbetald i tid.

Pensionsåtagande
Kontrollera om några pensionsåtagande föreligger i bolaget..
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Eget kapital
Kontrollera att aktieboken stämmer
mot bolagsstämmoprotokoll
samt antalet aktier.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Leverantörsavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga leverantörer samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

X

Se kommentar

180517/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

Avtalsliggare är gjord och informerad
ut till samtliga anställda var den finns.
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Kundavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga kunder samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

PERSONAL
Övertidsskuld
Kontrollera att övertidsskulden
är rimlig mot respektive verksamhet.

Arbetstidsförkortning, ATF, Flex
och Semesterlöneskuld
Kontrollera att analys av semesterlöneskuld görs i form av antal sparade
semesterdagar och arbetstidsförkortningstimmar samt flextimmar är rimliga.
Personalrapportering
Kontrollera att rutin för att informera
om händelse följs i form av
rapportering av månadsrapporter,
semester, ATF, bisysslor, uppsägning
av tjänst, lönejusteringar.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Anmälan av incidenter
Kontrollera att handläggning av tillbud
sköts enligt Arbetsmiljölagen 3 kap
2 a § och 2 b § inom respektive
ansvarsområde inom bolaget.
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Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Medarbetarsamtal
Kontrollera att samtliga medarbetare
har haft medarbetarsamtal som
skall hållas enligt rutin en gång per
år.

LAS, Lagen om anställningsskydd
Kontrollera att berörda personer
varslas inom föreskriven tid om
det skulle föreligga.
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Personal - nyanställning
Kontrollera att rutin för nyanställning
följs och att den nya personalen har
informerats om rutiner och riktlinjer
som finns i bolaget.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år.

Införa en rutin på att medarbetarsamtal ska

Svårt att följa upp då återrapportering inte sker
till personal och dokumenteras i Flex.

återrapporteras till Personal när det gjorts.
Kommer att byta lönesystem och kanske
kan få en bättre rutin på hur det ska noteras
samt föras in till HR.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Personuppgiftslagen, PUL/GDPR
Kontrollera att PUL/GDPR följs enligt
lag och föreskrifter.

en

Ru
t

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutinen för hur PUL har kontrollerats har fungerat

Samtyckesavtal är framtagna och kommer

Ja

tidigare och nu behöver vi få till en bra rutin med
den nya lagstiftning som kommer maj 2018.

att skrivas under av samtlig personal där
efter ska de lämnas till HR.

Nej
Avviker från planen enl följande:

Löneutbetalning
Kontrollera att löneutbetalningen
är gjord av två personer samt att
bokföringsunderlaget är underskrivet
av VD.
Årlig lönejustering
Kontrollera att lönejusteringarna är
gjorda i systemet utifrån förhandlingarna
samt att de stämmer överens med
underskriven lista från chef.

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Personalhandbok samt policydokument
Kontrollera att personalhandboken
samt policydokumenten är uppdaterad
och tillgänglig för personalen.
Samverkansprotokoll
Kontrollera att samverkansmöten
hålls samt att det skrivs protokoll som
finns tillgängliga för pesonalen.

X

X
180320/MN

Kvarstår sedan föregeånde år

Ytterligare policies behöver skrivas bl.a.

Personalhandboken är under bearbetning och har

IT och telefoni.

ej godkänts samt publicerats.

Dokument på att samtlig pesonal har tagit
del av samtliga policies har tagits fram
och skall redovisas till HR.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Utbildning i brandskydd
Kontrollera att all personal har
aktuell brandskyddsutbildning.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Skyddsrond
Kontrollera att skyddsrond görs
enligt arbetsmiljölagen.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

ÖVRIGT
Dokumentation brandskyddpolicy
Översyn av rutinen och aktuell
policy är kommunicerad och
finns tillgänliga för personalen.

Underhåll av brandutrustning
Kontrollera att kontroll av brandutrustning, släckutrustning,
elförsörjning, larmutrustning
och reservkraft är gjord.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/ MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Brandrond
Kontrollera att brandronder är gjorda
enligt brandskyddspolicyn.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fordon
Kontrollera att körjournal upprättas
till samtliga fordon när de används.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Statistik
Kontrollera att statistik förs på
samtliga arenor och att det följs upp
samt lämnas in till myndigheten för
Kulturanalys och Region Kronoberg.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

18(20)

Internkontroll för 2017

IT- och säkerhetskopiering
Kontrollera att säkerhetskopiering görs
av samtliga servrar och att kontroll
görs så att det går att återstarta dem.

Kulturarvs-IT
Kontrollera att ansökan samt
rapporten görs och skickas in
i rätt tid till Kulturarvs-IT.

Utlånade föremål
Kontrollera att utlåningsavtal är
skrivna och är akutella samt att
föremålen är registrerade och att
besiktningsprokoll är utförda före
utlåning.

Depositionsavtal
Kontrollera att depositionsavtalen är
aktuella och att inlånade och utlånade
föremål återlämnas i tid.

180517/TS
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kvarstår sedan föregående år

Rutinen fungerar och den behöver doku-

Dokumentation till backup och säkerhetskopiering av
servrarna saknas. Backup av all data på servrarna
körs varje natt och återläsning av slumpmässig
fil körs en gång i veckan.

menteras ner.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180410/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Kvarstår sedan föregående år

Är på gång att ersätta depositioner med utlån.

Rutinen fungerar inte tillfredställande.

Depositioner skall inte finnas mer.

Ja

180320/BA&MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Skadedjursavtal
Kontrollera att skadedjursavtal finns
och att de är aktuella samt att de
används enligt avtalskriterierna.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Nya föremål
Kontrollera att rutinen för nyförvärv
av föremål följs.

X

Rutinen fungera, dokumentationen behöver

Arbeta fram en tydligare insamlings-

revideras

och gallringsrutin.

Ja

180320/BA&MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Magasinkontroll
Kontrollera att städning och skadedjurskontrollerna är gjorda en gång
per månad enligt rutin

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Tillgänglighet
Kontrollera att det finns en uppdaterad
handlingsplan för tillgänglighet samt
i samråd med fastighetsägaren
åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
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Samlingar
Kontrollera miljöerna där samlingarna
befinner och se till att avtalet för
skadedjurskontroll är bokat

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Kvarstår sedan föregående år.

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutin för information

Bristande information till externa hantverkare kan
vara en risk för samlingarna. Ex. öppna dörrar vid
målning.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Kvarstår sedan föregående år.

Tillgänglighetsansvarig på Vöfab har kontaktats

Handlingsplan för tillgänlighet finns länkad till
Vöfab:s hemsida när det gäller Smålands museum &
tillgänlighetsdatabasen för Utvandrarnas hus.Tillgänghetsplan för Kulturarvcentrum saknas. Kronoberg
slottsruin har bytt fastighetsägare och det saknas
ett uppdaterat dokument för fastigheten.
Kronobergs lantbruksmuseum och Ryttmästargården behöver revideras.

på gällande Kulturarvcentrum.
En ansvarig har utsätts till att samla in
samtlig dokumentation rörande tillgänglighet
som finns i organisationen.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Lupton Åsa RST ekonomiavdelningen
Diariet
VB: internkontroll Almi
den 11 juni 2018 14:12:17
doc06745720180605161929.pdf
doc06745620180605161907.pdf
image001.png

Hej,
Kan ni diarieföra bifogade dokument på:
-

18RGK509 Uppföljning intern kontroll bolagen 2017
18RGK510 RS uppföljning av bolagen 2017 (verksamheten)

Hälsningar Åsa
Från: Palmér Karin TVX samhällsbyggnad
Skickat: den 7 juni 2018 07:03
Till: Lupton Åsa RST ekonomiavdelningen
Ämne: internkontroll Almi

Hej Åsa, här kommer efterfrågade dokument från Almi Kronoberg AB.

Med vänlig hälsning
Karin Palmér
Samordnare näringsliv och kompetens| Regional utveckling | Hållbar Tillväxt
070 964 57 73
karin.palmer@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

Dokumenthanteringsplan
inköp och upphandling

16
18RGK1129

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1129
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-07-04

Regionstyrelsen

Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt bifogad
handling.

Sammanfattning
Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Arkivmyndigheten ska
enligt arkivreglemente fastställa dokumenthanteringsplaner.
Dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling omfattar handlingar som
förekommer i hantering av inköp- och upphandlingsprocesser.
Dokumenthanteringsplanen omfattar även handlingar som fungerar som underlag
för registrering i IT-system och handlingar som är utskrifter från IT-system.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för inköp och
upphandling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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1 Inledning

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram för att vara ett stöd och ge generella riktlinjer för hur handlingar för processen 2.5 Inköp och upphandling inom Region
Kronoberg ska hanteras. Råden är förvaltningsövergripande och gäller för alla verksamheter som hanterar handlingar som är kopplade till processen.
Dokumenthanteringsplanen ger anvisningar för nodnummer, process, IT-stöd, medier, bevara/gallra, sekretess under upphandling, sekretess efter upphandling,
diarieföring och anmärkning.
1.1 Användningsområde
Dokumenthanteringsplanen omfattar handlingar som förekommer i hantering av inköp- och upphandlingsprocesser. Dokumenthanteringsplanen omfattar även
handlingar som fungerar som underlag för registrering i IT-system och handlingar som är utskrifter från IT-system.
1.2 Beskrivning
I de olika kolumnerna anges nodnummer, process, IT-stöd, medier, bevara/gallra, sekretess under upphandling, sekretess efter upphandling, diarieföring och
anmärkning.
1.2.1

Nodnummer

1.2.2

Process/handlingsslag/handlingstyp

1.2.3

IT-stöd

Identifieringsnummer som är kopplade till den klassificeringsstruktur som gäller för processen 2.5 Inköp och upphandling.
Process är den aktivitet som sker inom verksamhetsområdet för inköp och upphandling (2.5 Inköp och upphandling). Handlingsslag är en grupp av handlingar
som finns inom processen. Handlingstyp är den specifika typen av handling som finns i processgruppen.
Med IT-stöd eller IT-system menas det tekniska stöd som används som informationsbärare för informationen. Vilket IT-stöd som gäller anges här.
Informationen kan finnas i ett eller flera IT-stöd/IT-system. IT-stöd eller verksamhetssystem som finns i dokumenthanteringsplanen är:





TendSign – Upphandlingsverktyg
Platina – Regionens dokument- och ärendehanteringssystem. Systemet används bland annat för diarieföring
Ekonomiportalen – Ekonomiportalen är regionens gemensamma system för faktura- och beställningshantering
Outlook – e-postprogram

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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1.2.4

Medier

1.2.5

Bevara/gallras

Det format som handlingen finns bevarad i. Dokument kan finnas både som digital handling i IT-stöd/system eller som fysiskt papper (se 1.2.3). Fysiska
diarieförda dokument förvaras i diariets närarkiv. En handling kan vara digital, eller både digital och analog beroende på IT-stöd och medier.
Bevara innebär att handlingen bevaras för all framtid. Formatet för bevarande är av mindre betydelse, dokumenthanteringsplanen är den som styr. Handlingar
som är diarieförda ska bevaras för all framtid om inte arkivmyndigheten fattat annat beslut.
Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden ska vara upprättade på åldersbeständigt papper eller arkivbeständigt underlag. Se rutin, Arkivbeständighet och
arkivförvaring (29449).
Digitala handlingar ska bevaras i de format som anges i rutinen Arkivbeständighet och arkivförvaring (29449).
Gallra innebär att handlingen förstörs eller avlägsnas efter fastställda regler efter en viss tid. Diarieförda handlingar gallras inte. När handlingen kan gallras
framgår av den gallringstid som anges för just den typen av handling, det vill säga, vad handlingen har för gallringsfrist. Om det står att en handling kan gallras
efter 5 år innebär det 5 hela kalenderår efter innevarande år måste har gått innan handlingen får gallras.
För vissa handlingstyper kan det till exempel anges att de kan gallras vid ”vid inaktualitet”. Det innebär att handlingen kan gallras när de inte längre är aktuella för
verksamheten. Verksamheten avgör själv när de inte längre behöver dessa handlingar. Det kan röra sig om till exempel handläggaren arbetsmaterial, adresslistor
eller information av ringa karaktär.
1.2.6

Sekretess under upphandling

1.2.7

Sekretess efter upphandling

1.2.8

Diarieföring

Här anges det lagrum som styr upphandlingssekretessen under upphandlingsprocessen. Vid tilldelningsbeslut bryts upphandlingssekretessen.
Det lagrum som gäller för sekretess efter tilldelningsbeslutet för diarieförda handlingar.
Handlingar som ska diarieföras registreras i Region Kronobergs ärendehanteringssystem. Dokument som ska diarieföras lämnas till diariet för vidare hantering
och registrering. Innan handling överlämnas till diariet ska handlingen om nödvändigt konverteras till rätt format, se rutinen Arkivbeständighet och arkivförvaring
(29449) eller annat uppställt krav.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Sida 4 av 16

Giltig fr.o.m: 2018-10-01
Giltig t.o.m: 2020-04-04 00:00:00
Identifierare: 115094
Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling

En diarieförd handling får inte gallras utan ska bevaras för all framtid (se 1.2.5). Om handlingen ska diarieföras framgår det av denna kolumn. Leverans till
regionarkiv sker efter avslutad serie eller enligt intervall för leverans till e-arkiv.
1.2.9

Anmärkning

Anmärkningsfältet används som tilläggsinformation för att hantera dokumentet rätt. Här anges till exempel när dokument blir allmän handling eller annan
information som är till för att hjälpa handläggare eller andra personer som hanterar dokument kopplade till upphandlingsprocessen på rätt sätt.
Anmärkningsfältet kan även ange vilka regler som styr hanteringen och som processen tar hänsyn till.

2 Dokumenthanteringsplan för processer kopplade till inköp och upphandling
Giltig från och med: 2018-08-21

Version: 1.0

Beslut: Regionstyrelsen, 2018-08-21, Dnr 18RGK1129

Klassificeringsstruktur, version 1.0

Beslut: Regionstyrelsen, 2017-12-19, § 251, Dnr 17RK1657

Verksamhetsområde

Beskrivning

2.0 Stödjande verksamhet

Region Kronoberg genomför upphandling och tecknar avtal för köp av varor
och tjänster på kundens uppdrag. Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler,
tandvården, övriga verksamheter och bolag inom Region Kronoberg.

Process

2.5 Inköp och upphandling

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt
sätt och se till att Region Kronobergs verksamheter får varor och tjänster med
rätt kvalitet till rätt pris. Vid all upphandling ska fokus vara att upphandlingen
sker professionellt, effektivt och med god affärsetik.
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

2.5.1

Process

IT-stöd

Medier

Bevara/ Sekretess
gallra
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Inköp och upphandling som sker
inom Region Kronobergs
samtliga verksamheter

Upphandling
2.5.1.1

Process

Direktupphandlingsgränsen enligt
LUF/LOU är den som styr.

Hantera direktupphandling

2.5.1.1

2.5.1.1

Skriftlig
offertförfrågan

Skriftlig offert eller
anbud – antaget

Anmärkning

Gäller inte bara det aktuella
köpet, utan även andra köp av
samma slag som genomförts
under räkenskapsåret.

Platina/
TendSign/
ekonomiportalen

Digitalt

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Bevaras

Nej

Nej

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering
Gäller för direktupphandlingar
över 100 000 kr

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Ev. 31 kap.
16 § OSL
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

2.5.1.1

Skriftlig offert eller
anbud - ej antagna

TendSign
/
Outlook

Digitalt/
papper

Gallras,
1 år

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Nej

Behöver ej skickas till diariet,
finns registrerade i TendSign eller
Outlook
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.1

Blankett för
dokumentation av
direktupphandling

2.5.1.2

Process

Platina

Digitalt

Bevaras

Ja

Upphandling enligt
LOU/LUF/LOV/LUK

Hantera upphandling under/över tröskelvärde
2.5.1.2

2.5.1.2

Upphandlingsuppdrag

Platina

Fullmakt vid
samupphandling
(inkommen till
Region Kronoberg)

Platina

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Digitalt/
papper

Bevaras

Digitalt/
papper

Bevaras

Blir offentlig när beslut om
leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

19 kap. 1 §
OSL

Ja

Lämnas till diariet i original
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
inkommen
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

2.5.1.2

Fullmakt vid
samupphandling
(upprättad av Region
Kronoberg)
Sekretess- och
jävsdeklaration

Platina

Digitalt/
papper

Bevaras

Digitalt/
papper

Bevaras

2.5.1.2

Upphandlingsstrategi
/kategoristrategi

Platina

Digitalt

Bevaras

2.5.1.2

Annons/Förfrågning
s-underlag inkl.
bilagor

Platina/
TendSign

Digitalt

2.5.1.2

Bekräftelsemail
annonsering

Platina/
TendSign

Digitalt

2.5.1.2

Platina

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

19 kap. 3 §
OSL

Ja

19 kap. 3 §
OSL

Ja

Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
inkommande

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Lämnas till diariet i original
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

2.5.1.2

Frågor & svar

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Fråga och svar inkommer via i
TendSign
Blir offentlig handling vid
expediering
Uppgifter om frågeställare - när
beslut om leverantör fattats eller
ärendet dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Komplettering av
förfrågningsunderlag

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

Svar ges i TendSign
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2

2.5.1.2

Förtydligande av
förfrågningsunderlag

Platina/
TendSign

Digitalt

Anbudsöppningsprotokoll

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Bevaras

Ja

Svar ges i TendSign
Blir offentlig handling vid
expediering

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Utskriftsdatum: 2018-07-03
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

2.5.1.2

Förhandlingsprotokoll och/eller
mötesanteckningar
från möte med
leverantör

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Upphandlingsrapport
inkl.
utvärderingsrapport

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

Bilaga till tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

2.5.1.2

Blir offentlig handling vid
expediering
Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2

Avbrytande av
upphandling

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2

Underrättelse om
beslut bekräftelsemail om
tilldelning
Antaget/antagna
anbud inkl. bilagor
och förtydligande

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

”TED-mejl” ska bevaras

Platina/
TendSign

Digitalt

2.5.1.2

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Blir offentlig handling vid
expediering
Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Ev. 31 kap.
16 § OSL
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

2.5.1.2

Ej antaget/
antagna anbud inkl.
bilagor

TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Nej

Anbudet ska finnas i TendSign
Behöver ej skickas till diariet
Finns registrerade i TendSign.
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Inbjudan att lämna
anbud

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
När beslut om leverantör fattats
eller ärendet dessförinnan har
slutförts.

2.5.1.2

Ansökningsinbjudan

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
Blir offentlig handling vid
expediering

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

2.5.1.2

Anbudsansökningar – Platina/
antagna
TendSign

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

31 kap. 16§
OSL

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
Blir offentlig när beslut om
leverantör fattats eller om ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Anbudsansökningar – TendSign
ej antagna

2.5.1.2

Urvalsbeslut

Platina/
TendSign

Gallras,
5 år
Digitalt/
papper

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Nej

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
Urvalsbeslut skickas individuellt
till varje anbudsansökande
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller om
ärendet dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Efterannons

Platina/
TendSign

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Digitalt

Bevaras
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

2.5.1.2.1

Process

2.5.1.2.1

Avtal inkl. bilagor
Avtal

2.5.1.2.1

Ev. tillägg eller
ändring av avtal

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Avtal kopplade till upphandlingar
enligt LOU. Se 2.5.1.2
Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering
Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2.1

Avtalsförlängningar

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2.1

Prisjustering begäran från
leverantör samt
bekräftelse

Platina/
Outlook

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

2.5.1.2.2

Process

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Överprövningar av upphandlingar
i domstol.

Överprövningar

Avtal kopplade till upphandlingar
enligt LOU. Se 2.5.1.2

2.5.1.2.2

Föreläggande

Platina

Digitalt

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
inkommande

2.5.1.2.2

Yttrande

Platina

Digitalt

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2.2

Beslut

Platina

Digitalt

Bevara

Ja

Blir offentlig handling vid
inkommande

2.5.1.3

Process

Gäller för LOV

Hantera övrig upphandling

Gäller för ersättningsetablering

2.5.1.3

Anmälan om
ersättningsetablering

Platina

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Gäller för ersättningsetablering

2.5.1.3

Annons

Platina/
TendSign

Digital

Bevaras

Ja

Gäller för ersättningsetablering

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Blir offentlig handling vid
expediering
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

2.5.1.3

Frågor & svar

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Fråga och svar inkommer via i
TendSign/post/e-post
Blir offentlig handling vid
expediering
Uppgifter om frågeställare - när
beslut om leverantör fattats eller
ärendet dessförinnan har slutförts

2.5.1.3

2.5.1.3

2.5.1.3

Antaget/antagna
anbud inkl. bilagor

Platina/
TendSign

Digitalt

Anbudsansökningar ej antagna

TendSign

Digitalt

Öppningsprotokoll

Platina/
TendSign

Bevaras

Digitalt/
papper

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Gallras,
5 år

19 kap. 3 §
OSL

Nej

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Behöver ej skickas till diariet.
Finns registrerade i TendSign.
Gäller för ersättningsetablering
Ska lämnas i original till diariet.
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

2.5.1.3

Beslut

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Diarieförs
Beslut vinner laga kraft 10 dagar
efter fattat beslut
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.2

Process

Avrop genom ekonomiportalen
utifrån ramavtal

Avropa och göra direktinköp
2.5.2

Rekvisition/
inköpsanmodan

2.5.3

Process

Ekonomi
-portalen

Digitalt

Gallras,
2 år

Nej

Reklamationer på upphandlad
vara eller material

Hantera reklamation
2.5.3

Korrespondens med
leverantör

Hålls ordnat genom IT-stöd

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Nej

Informationen gallras vid
inaktualitet. Informationen hålls
ordnad av handläggare i Outlook.
Gäller information och åtgärd av
ringa betydelse.
Blir offentlig handling vid
expediering

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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1 Inledning

Detta är en generell bevarande- och gallringsplan för administrativa
handlingar/information. Den är medieoberoende, vilket innebär att den ska
användas både för analog och digital information.
Upphandling, personal, ekonomi har egna gällande dokumenthanteringsplaner.
Gallring får tidigast ske när gallringstiden gått ut.
Handlingar i EU-projekt har i vissa fall en längre gallringsfrist än vad som anges
här. Ingen gallring får ske före revision och kontroll.
Diarieförda ärenden/handlingar ska i regel bevaras. Undantag gäller för de
ärenden/handlingar som enligt planen får gallras.

2 Begreppsförklaring
2.1 Allmän handling
Med handling förstås en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En
handling är allmän om den kommit in till, upprättats eller förvaras hos Region
Kronoberg. En allmän handling behöver inte vara offentlig. Den kan också
innehålla uppgifter som skyddas av sekretess. En allmän handling kan vara till
exempel ett protokoll från Regionstyrelen eller en patientjournal.
2.2

Bevara, rensa och gallra

2.2.1

Bevara

2.2.2

Rensa

Bevara innebär att en handling ska bevaras för all framtid.
Handlingar/information som ska bevaras ska uppfylla de krav som ställs inom
regionarkivets regler om format.
Rensa innebär att man förstör information som inte faller in under kategorin
allmän handling.
Det kan handla om att slänga utkast, kopior, dubbletter eller liknande. Rensa
innebär också att man tar bort gem, plastfickor, kartongomslag etc.
2.2.3

Gallra

Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar. Gallring av allmänna handlingar innebär en inskränkning i
offentlighetsprincipen.
Huvudregeln av allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast göras om
det stöds av lag, framkommer av dokumenthanteringsplan eller tillåts i
gallringsbeslut från regionarkivet.
Finns önskemål om att gallra allmänna handlingar där de saknas stöd i
dokumenthanteringsplan eller gallringsbeslut kan regionjuristen på delegation fatta
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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beslut om gallring i enskilda fall. Verksamheten måste lämna in ett underlag och
presentera motiv till varför handlingen bör gallras. Underlaget lämnas till
regionjurist eller regionarkiv för utredning och beslut.
I underlaget bör det framgå:
1.
2.
3.
4.
2.2.4

Motiv för gallring
Vad som ska gallras
När handlingen framställdes, tidsperiod eller datum
Omfattning, hel- eller del av information
Gallras vid inaktualitet

En gallringsfrist som innebär att handlingen/informationen eller uppgifterna kan
gallras när de har blivit inaktuella för verksamheten, det vill säga när verksamheten
inte längre behöver dem.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3 Bevarande- och gallringsplan
Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Adressregister
Affischer

Gallras
Bevaras

Anmälningar enligt
personuppgiftslagen
Anmälningar från DO/JÄMO
Anmälningar om brott/skada/
händelse
Anslag för protokoll och
kungörelser, externa parter

Bevaras

Anslag/bevis
Ansvarsärenden
Ansökningar och beslut om
beviljade/ej beviljade medel
APT

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Arbetsbeskrivningar
Arbetsmaterial/utkast

Gallras
Gallras

Arkivbeskrivningar
Arkivförteckningar
Artiklar, egenproducerade
Arvodesbestämmelser

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avskrifter, kopior och
dubbletter som tillkommit för
att underlätta det egna arbetet
Avtal/kontrakt av tillfällig
betydelse
Avtal/kontrakt av varaktig
betydelse

Gallras

Avtalsregister

Bevaras

Avvikelserapporter/
incidentrapporter

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras

Gallras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Vid inaktualitet
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Diarieförs
Diarieförs
Diarieförs eller registreras i Region
Kronobergs ärendehanteringssystem
Vid inaktualitet
Kopia på anslag/bevis, gäller för de
protokoll och kungörelser som sätts upp på
regionens officiella anslagstavlor
Tillsammans med protokollet
Diarieförs
Diarieförs
Se Mötesanteckningar/protokoll,
arbetsplatsträffar
Vid inaktualitet
Detta är inte en allmän handling. Rensas vid
behov
1 exemplar av varje version
1 exemplar av varje version
1 exemplar av varje version
Diariförs, gäller för politiskt fastställda
arvodesbestämmelser
Vid inaktualitet
2 år efter de upphört att gälla.
Till exempel leasing-, serviceavtal m.m.
Diarieförs
Till exempel, avropsavtal, hyresavtal gällande
hyra av fast egendom, köpekontrakt,
konsultavtal, avtal rörande forskningsmedel,
samverkansavtal m.m.
Om avtalen inte diarieförs utan enbart
registreras i eget register
Diarieförs eller registreras i Region
Kronobergs ärendehanteringssystem
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Avvikelserapporter/
incidentrapporter, av tillfällig
betydelse
Begäran om förstöring av
patientjournal
Begäran om information enligt
GDPR
Beredskapsplaner
Besiktningsprotokoll, slut-, eftersamt garantibesiktning gällande
fastigheter

Gallras

Vid inaktualitet
Till exempel gällande enklare driftstörningar

Bevaras

Diarieförs

Bevaras

Diarieförs

Bevaras
Gallras/bevaras

1 exemplar av varje version
Gallras 10 år efter garantitidens utgång

Besiktningsprotokoll av tillfällig
betydelse
Bevarande- och gallringsplaner

Gallras

Bevaras för byggnader med kulturhistoriskt
värde
Vid inaktualitet

Bidragsansökningar
Bolagsordningar
Borgenshandlingar
Brandskyddsdokumentation
- Brandskyddskontroll,
checklistor
- Brandskyddskontroll,
protokoll
- Brandsynsprotokoll
Broschyrer och trycksaker,
egenproducerade

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras

Broschyrer, inkomna
Checklistor, egenproducerade
Chefläkarärenden

Gallras
Gallras
Bevaras

Cirkulär, upprättade
Cirkulär, inkomna
Delegationer/delegeringar,
beslut om

Bevaras
Gallras
Gallras

-

Bevaras

Bevaras

Diarieförs
1 exemplar av varje version
Diarieförs
Vid inaktualitet, när ny/nytt upprättats

1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Diarieförs
Till exempel Lex Maria
Vid inaktualitet
2 år efter ansvarets utgång

Exempelvis medicinska

Delegationer/delegeringar,
beslut om
- Ledningsnivå
Delegations- och
bolagsordningar

Bevaras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Diarieförs
Gäller delegationsbeslut som är delegerade
av styrelse/fullmäktige
Diarieförs
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Delgivningskvitto
Diarium
Diarieförda handlingar
Dokumenthanteringsplaner
Drift- och
underhållsinstruktioner
Enkäter, myndighetsnivå
Enkäter, ringa betydelse
Fastighetshandlingar

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras

Fotografier

Bevaras/Gallras

Fullmakter

Bevaras
Gallras
Bevaras

Bevaras/Gallras

Följebrev

Gallras

Följesedlar
Föredragningslistor för
fullmäktige, styrelser, nämnder,
utskott
Föredragningslistor, övriga
Föreskrifter
Försäkringsärenden
Förteckningar över konst
Förteckningar, övriga
Förtroendemannaregister
Handböcker, egenproducerade

Gallras
Bevaras

Handlingar inkomna för
kännedom

Gallras

Handlingar som tillkommit för
kontroll av post

Gallras

Gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Diarieförs om det tillför ärende
1 exemplar av varje version
Vid inaktualitet
Till exempel brandlarm, hisskötsel
Diarieförs
Vid inaktualitet
Till exempel, gåvobrev, ritningar,
inskrivningsbevis/lagfarter, interimsbevis,
reverser, köpebrev, pantbrev m.m.
Bevaras om fotografiet är av bestående
värde eller verksamhetsbeskrivande
Gallras om flera bilder tas av samma motiv
vid samma tillfälle, görs ett urval
Fullmakt av betydelse ska diarieföras
Fullmakt av ringa betydelse gallras 10 år
efter att fullmakten upphört att gälla,
förutsatt att rättsskipningen inte kräver
längre bevarande
Vid inaktualitet.
Av enklare slag. För övriga, se
Korrespondens
2 år
Diarieförs, är en del av protokollet
Vid inaktualitet
Se riktlinjer
Se register
Registreras i verksamhetssystem
1 exemplar av varje version.
Lämnas årsvis till regionarkivet
Gäller inte mindre uppdateringar och
korrigeringar som inte ändrar sakinnehållet
Vid inaktualitet
Till exempel inbjudningar, protokoll- och
avtalskopior
2 år
Till exempel kvittensböcker,
inlämningskvitton och postliggaren.
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Handlingar som inkommit till
myndigheten i form av
meddelande i röstbrevlåda,
telefonsvarare eller motsvarande
Handlingsplaner,
verksamhetsövergripande

Gallras

Handlingsplaner av tillfällig
betydelse

Gallras

Hemsidor/webbsidor/intranät,
information på
Incidentrapporter
Informationsmaterial

-

Inkomna eller expedierade
framställningar, förfrågningar,
upplysningar och meddelanden
av tillfällig eller rutinmässig
betydelse
Inkomna och utgående
skrivelser
Instruktioner, egenproducerade
Internutredningar
Introduktionsscheman för
nyanställda
Inventarieförteckningar
Jävsdeklarationer
Kallelser/dagordningar för
fullmäktige, styrelse, nämnder
och utskott
Kallelser/dagordningar, övriga
Kartor, egenproducerade
Katastrofplaner
Klagomål av allvarlig karaktär,
dokumentation av
Klagomål av lindrig karaktär,
dokumentation av
Konsultrapporter
Kopior

Gallras

Se Avvikelserapporter
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Vid inaktualitet

Bevaras

Se Korrespondens

Gallras
Bevaras
Gallras

Vid inaktualitet.

Bevaras

Bevaras

Vid inaktualitet
Under förutsättning att sakuppgift
dokumenterats genom tjänsteanteckning
som tillförts övriga uppgifter i ärendet.
1 exemplar av varje version.
Upprättats till exempel för uppföljning
medarbetarenkäter eller som del i
verksamhetsplanering
Vid inaktualitet
Upprättats till exempel för omflyttning i
verksamhetens lokaler
Se riktlinje Gallringsguide (42300)

Vid inaktualitet

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Vid inaktualitet

Gallras

Vid inaktualitet

Bevaras
Gallras

Diarieförs
Vid inaktualitet

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

1 exemplar av varje version
Diarieförs
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Korrespondens av varaktig
betydelse

Bevaras

Korrespondens av tillfällig
betydelse och rutinmässig
karaktär

Gallras

Krisledning
Kundregister
Kurs- och
konferensanmälningar
Kurs- och utbildningshandlingar
gällande kurser och konferenser
arrangerad av den egna
verksamheten
Kurs-, konferens- och
utbildningsmaterial, externa
kurser och konferenser
Kvittenser/kvitton
Kvittenslistor

Bevaras
Gallras
Gallras

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Bevaras

Avtal ska diarieföras

Gallras

Vid inaktualitet

Gallras
Gallras

Vid inaktualitet
2 år efter inaktualitet
Till exempel gällande nycklar, passerkort

Köpebrev/köpekontrakt
Larmlistor
Larmrapporter till
bevakningstjänst
Loggar för elektronisk post och
fax

Bevaras
Gallras
Gallras

Loggar, övriga
Logotyper, handlingar rörande
Manualer
Medarbetarundersökningar

Bevaras/gallras
Bevaras
Gallras
Gallras

Medarbetarundersökningar,
sammanställningar
Meddelandeblad

Bevaras

Minnesanteckningar

Gallras

Gallras

Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Korrespondens om innehåller viktig eller
unik sakinformation som leder till åtgärd
eller tjänsteanteckning
Vid inaktualitet
Under förutsättning att korrespondensen
inte innehåller viktig eller unik
sakinformation

Vid inaktualitet
2 år
Vid inaktualitet
När de inte längre behövs för kontroll av
överföringen eller återsökning av de
handlingar som ska bevaras
Enligt gallringsregler för respektive system
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Under förutsättning att sammanställning
finns, annars bevaras
På myndighetsnivå, funktionsområdesnivå
och avdelningsnivå. Övriga kan gallras
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Vid inaktualitet
Egna anteckningar som inte tillför
sakuppgift till ärendet
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Mötesanteckningar/protokoll,
arbetsplatsträffar
Mötesanteckningar/protokoll av
varaktig betydelse

Gallras

2 år

Bevaras

Till exempel

Mötesanteckningar/protokoll av
tillfällig betydelse
Nyhetsbrev

Gallras

Vid inaktualitet

Bevaras

Närvarolistor

Bevaras/Gallras

1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Bevaras för protokoll eller protokollsutdrag

Organisationsplaner/
Organisationsscheman
Packlistor
Planer, politiskt beslutade

Bevaras

Av ringa betydelse, gallras vid inaktualitet
1 exemplar av varje version

Policydokument,
egenproducerade
Prenumerationer, handlingar
rörande
Pressmeddelande, egna
Processbeskrivningar
Prognoser

Bevaras

Vid inaktualitet
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
1 exemplar av varje version

Gallras

Vid inaktualitet

Program, politiskt beslutade

Bevaras

Promemorior (PM),
egenproducerade

Bevaras

-

Gallras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Politiska, ex RF,RS och nämder
Ledningsgrupper
Samverkansgrupper
MBL
Projektmöten
Protokoll med beslut av principiell
betydelse för verksamheten

Vid inaktualitet.
OBS! Gäller inte ekonomihandlingar
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Kan vara annat namn på riktlinje/rutin
Pappersexemplar bevaras, digitala hanteras i
dokument-och ärendehanteringssystem
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Giltig fr.o.m: 2018-10-01
Giltig t.o.m: 2020-05-03 00:00:00
Identifierare: 118196
Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Protestlistor

Bevaras/Gallras

Protokoll
PuL-ombudets register över
personuppgiftsregister
Rapporter, egenproducerande

Diarieförs om det tillför ärende
sakinformation
Se mötesanteckningar

Bevaras
Bevaras

Register/förteckningar av
varaktig betydelse
Register, förteckningar, liggare,
listor och andra tillfälliga
hjälpmedel, som tillkommit för
att underlätta arbetet
Registreringsbevis
Reklam, inkommen

Bevaras

Reklamationer
Rekvisitioner
Remisser
Remissvar/yttranden
Revisionsrapporter
Riktlinjer/föreskrifter,
egenproducerade
Riskanalyser, riskinventeringar
Ritningar
Rutinbeskrivningar,
egenproducerade

Gallras
Gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skriftlig bekräftelse

Bevaras/Gallras

Skyddsrondsprotokoll
Statistik, handlingar rörande

Gallras
Bevaras

Styrande dokument,
egenupprättande

Bevaras

1 exemplar av varje version
Till exempel, projektrapporter, slutrapporter
samt årsrapporter
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket

Gallras

Vid inaktualitet

Bevaras
Gallras

Avser stiftelser och bolag
Vid inaktualitet
Även kursinbjudningar till externa kurser
2 år
Vid inaktualitet
Diarieförs
Diarieförs

Bevaras
Bevaras
Gallras/Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Gallras vid inaktualitet
De styrdokument som kopplas till en
registrering i ett dokumenthanteringssystem
ska bevaras
Bevaras och diarieförs om det tillför ärende
övriga gallras vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Gällande sammanställningar
Underlag gallras vid inaktualitet
1 exemplar av varje version

Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Giltig fr.o.m: 2018-10-01
Giltig t.o.m: 2020-05-03 00:00:00
Identifierare: 118196
Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Systemdokumentation

Gallras/Bevaras

Systemförteckningar
Sändrapporter, fax

Bevaras
Gallras

Telefonlistor
Tidskrifter, egenproducerade

Gallras
Bevaras

Tjänsteanteckningar

Bevaras/Gallras

Tjänsteutlåtanden
Tvistemålshandlingar
Underlag

Bevaras
Bevaras
Gallras

Utlämnande av allmän
handling/uppgift ur allmän
handling
Utredningsuppdrag, handlingar
rörande
Utryckningsrapporter från
bevakningstjänst
Verksamhetsberättelser
Verksamhetsplaner

-

Verksamhetsuppföljningar

Voteringslistor
Värdetransportskvitton

Gallras vid inaktualitet.
Gallras tillsammans med systemet när
kompletta uppgifter om systemet skrivits in
i systemförteckningen
Bevaras om system är unikt
1 exemplar av varje version
Vid inaktualitet.
Efter kontroll av överföring
Vid inaktualitet
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Diarieförs om det tillför sakuppgift till
ärendet
Gallras vid inaktualitet
Diarieförs
Vid inaktualitet.
När slutprodukten är färdigställd. Till
exempel underlag till artiklar, rapporter,
förslag, beslut, budget, bokslut m fl.
Se Ärenden rörande begäran om
utlämnande av allmän handling/uppgift ur
allmän handling

Bevaras
Gallras

2 år

Bevaras/Gallras

Se årsrapporter
Bevaras på myndighetsnivå,
funktionsområdesnivå och avdelningsnivå
eller motsvarande.

Bevaras/Gallras

Bevaras
Gallras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Övriga nivåer gallras vid inaktualitet.
Bevaras på myndighetsnivå,
funktionsområdesnivå och avdelningsnivå
eller motsvarande.
Övriga nivåer gallras vid inaktualitet.
Ingår i protokoll
2 år

Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Giltig fr.o.m: 2018-10-01
Giltig t.o.m: 2020-05-03 00:00:00
Identifierare: 118196
Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Årsrapporter/redovisning

Bevaras/Gallras

Ärenden rörande begäran om
utlämnande av allmän
handling/uppgift ur allmän
handling som kan omfattas av
sekretess
Överenskommelser
Överprövningar

Bevaras/Gallras

Bevaras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Bevaras på myndighetsnivå,
funktionsområdesnivå och avdelningsnivå
eller motsvarande.
Övriga nivåer gallras vid inaktualitet.
Diarieförs vid begäran om överklagbart
beslut
Gallras vid inaktualitet, under förutsättning
att uppgifterna inte behövs för uppföljning,
tillsyn eller rättsskipning
Diarieförs
Diarieförs

Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Framtidens kollektivtrafik i
östra Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2336
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-15

Regionstyrelsen

Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett
övergripande förslag till trafikering för senare ställningstagande i regionstyrelsen.

Sammanfattning
Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarig för det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens kollektivtrafik mellan
Växjö-Kalmar-Karlskrona kan se ut. Utredningen har genomförts av
konsultföretaget Trivector och belyser fem trafikeringsalternativ utifrån ett antal
aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017. Regionstyrelsen
beslutade att rekommendera trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort
sikt förbättra samordning mellan buss och tåg, enligt det förslag som i utredningen
benämns Jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet motsvarar i stort dagens
trafikupplägg, men med mer konsekvent takttidtabell för både tåg och bussar.
Trafiknämnden har avgett yttrande i ärendet § 49/18 och beslutat att överlämna
detsamma till regionstyrelsen.
Kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har därefter
haft överläggning i ärendet den 8 juni och kommit överens om att uppdra åt
kollektivtrafikmyndigheterna att titta på olika lösningar för ett mer integrerat och
attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de utredningar som är hittills är
gjorda och med den kunskap som finns ska ett övergripande förslag till trafikering
tas fram till september 2018 då ett nytt möte är planerat. Förslaget utgör sedan
underlag för vidare diskussioner regionerna emellan.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
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Bilaga:

Protokollsutdrag Regionstyrelsen § 262/17
Protokollsutdrag Trafiknämnden § 49/18
Trafiknämndens yttrande ”Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg”
Uppdragsbeskrivning 2018-06-09
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2336
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2018-05-22

Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Ärende
Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarig för det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens kollektivtrafik mellan
Växjö-Kalmar-Karlskrona kan se ut. Utredningen har genomförts av
konsultföretaget Trivector och belyser fem trafikeringsalternativ utifrån ett antal
aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017. Vid mötet beslutade
regionstyrelsen att rekommendera trafiknämnden att utreda möjligheterna att på
kort sikt förbättra samordning mellan buss och tåg, enligt det förslag som i
utredningen benämns Jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet motsvarar i
stort dagens trafikupplägg, men med mer en konsekvent takttidtabell för både tåg
och buss.
I redogörelsen nedan redovisar trafiknämnden en konsekvensbeskrivning av
förslaget.
Genomförande
Trafiknämnden är positiv till takttidtabell, och stödjer inriktningen i utredningen.
Trafiknämnden bedömer att utredningens förslag för busstrafiken är genomförbart
med nuvarande fordonsuppsättning. Bussproduktionen blir lägre än idag, vilket
innebär något lägre bruttokostnader.
Dock bedöms förslaget även få negativa effekter ur resenärssynpunkt. Trafiken i
högtrafik minskas betydligt, vilket för vissa resenärsgrupper är negativt. Det är
även osäkert om delar av upplägget är genomförbara inom nuvarande trafikavtal.
Trafiknämnden framhåller att vid en ny upphandling kan förslag till förbättringar i
trafiken ses över, så att förutsättningarna ändras.
Åryd

Förslaget innebär att busstrafiken till och från Åryd minskar. Trafikutbudet kan
dock bibehållas, och även utökas, genom tågavgångar. Hemmesjö/Billa blir dock
enligt förslaget utan kollektivtrafik.
Lessebo

Busstrafikens kapacitet mellan Lessebo-Hovmantorp-Växjö minskas i högtrafik.
Antalet avgångar till Växjö minskas på morgonen från 7 till 4, och på
eftermiddagen från 10 till 6 för sträckan från Växjö. För att kompensera detta
krävs att en betydligt större andel av resandet sker med tåg.


Gymnasie- och andra skolelever behöver resa med tåg i betydligt större
utsträckning än idag.



Eftersom den tur som idag ankommer till Växjö 7.40–7.45 istället föreslås
anlända 7.50 riskerar en del elever förseningar till skolan. På eftermiddagen
ökar generellt väntetiden på buss för eleverna.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2336
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2018-05-22



De som idag åker direktbuss på morgonen till industriområden i Växjö
(framme 6:30 respektive 6:35) behöver byta till stadsbuss i Växjö.



Ljuder, Åkerby och Kråksjö mister sin linjetrafik, vilken delvis behöver ersättas
med skolskjuts.



Den tidigaste morgonturen till Kosta tas bort.

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i Trivectors utredning. Förslaget innebär
att infrastrukturinvesteringar på 135 mkr behöver göras, främst inom Kalmar län.
Frågan om dessa prioriteringar ägs inte av Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa yttrande till regionstyrelsen i enlighet med upprättad handling.

Uppdragsbeskrivning
Fredag den 8 juni hölls ett möte i Emmaboda med representanter från Region
Blekinge, Landstinget i Blekinge, Landstinget i Kalmar län och Region
Kronoberg. Syftet var att diskutera hur tågtrafiken kan utvecklas mellan VäxjöKalmar - Karlskrona.
Vid mötet gavs följande uppdrag till kollektivtrafikmyndigheterna (RKM);
RKM får i uppgift att titta på olika lösningar för ett mer integrerat och
attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de utredningar som är hittills
är gjorda och med den kunskap som finns ska ett övergripande förslag till
trafikering tas fram till september 2018. Förslaget utgör sedan underlag för
vidare diskussioner regionerna emellan.
Följande ska beskrivas i utredningen;
•
•

Förslag till trafikering både på kort och lång sikt
Parallella tågtrafiksystem - ett med snabba förbindelser och ett med
mer generös uppehållsbild

I den mån det är möjligt ska även trafikkostnader beskrivas.
Förslaget till trafikering bör ta sin utgångspunkt i de mål och ambitioner kring
trafiken som finns i förslaget till positionspapper för kollektivtrafik.
Regionernas viljeriktning gällande tågtrafiken i sydost kommer sedan att bli
ett viktigt inspel till Trafikverket som i arbetet med den nationella
infrastrukturplaneringen kommer att göra en genomgripande bristanalys av
hela Kust-till-Kustbanan.
Det är därför en stor fördel om sydostregionerna kan vara samstämmiga i
ambitionerna kring utveckling av trafiken på KTK-banan.
Ett nytt möte i ovan nämnd konstellation planeras till september 2018.

Uppdragsbeskrivning från
Emmaboda 180609.docx
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-29

§49

Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg (17RK2336)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att fastställa yttrande till regionstyrelsen i enlighet med upprättad handling och
föreslaget tillägg.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogörs för utredningens förslag enligt
Jämförelsealternativet med följande konsekvenser, samt svar till regionstyrelsen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor behovet av större trafikförändringar i
samband med ny upphandling. Sven Sunesson föreslår tillägg i skrivelsen enligt följande:
"Trafiknämnden framhåller att i samband med ny upphandling ska förslag till
förbättringar i trafiken ses över"
Beslutsunderlag

 §7 TN Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
 §262 RS Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg - utredning
 Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
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Förord

Region Kronoberg har under 2015 antagit en ny regional utvecklingsstrategi
och ett nytt trafikförsörjningsprogram. Dessa strategidokument visar hur
Regionen ska arbeta för en ökad regional nytta och det är tydligt att
kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att bidra till detta. I Kronoberg har
det under senare år öppnats flera nya stationer och fler orter har fått tillgång till
attraktiv tågtrafik. I denna rapport belyses förutsättningarna för ökad tågtrafik
mellan Växjö-Kalmar/Karlskrona och hur eventuella tågsatsningar kan bidra till
regional och lokal utveckling i Kronoberg.
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Sammanfattning

Trivector har fått i uppdrag att utreda kollektivtrafiken i östra delen av
Kronobergs län med fokus på införande av Krösatåg mellan Växjö och
Emmaboda. Konsekvensbedömningen omfattar även sträckorna till Kalmar
och Karlskrona. Utredningen har gjorts med en bred ansats och inbegriper
regionala utvecklingsfrågor, hållbarhet mm.
Fyra nya stationer har prövats; två i Växjö tätort (Bäckaslöv och Brände
udde) och två på sträckan vidare till Emmaboda (Åryd och Skruv).
Nya stationer med Krösatågsuppehåll i Bäckaslöv och Brände udde går inte
att motivera från resandesynvinkel. Genomresande skulle få en större
restidsförlängning än vad de lokalresande skulle vinna. Det skulle krävas
mer än en fördubbling av verksamheter och målpunkter i de nya stationernas
närområden för att satsningarna ska gå att motivera. Dessa två stationer
ingår inte i den fortsatta analysen.
Krösatågstrafik Växjö-Emmaboda har studerats i flera alternativ. Först har
ett jämförelsealternativ (JA) tagits fram för målåret 2025. Det innebär
ungefär samma trafikproduktion med tåg och buss som i nuläget, men
takttrafik (fasta minuttal) införs och bussarna Lessebo-Växjö läggs mitt
emellan tågen. Resandet räknas upp med 2,8 % per år. Sammantaget blir
resandeökningen 34 %.
Följande utredningsalternativ har studerats, vilka jämförs med JA:
 UA1A: Krösatåg med 8 dubbelturer Växjö-Emmaboda
(varannantimmestrafik) utan nya stationer. Kopplas ihop med
Krösatågen till Kalmar.
 UA1B: Krösatåg med 8 dubbelturer Växjö-Emmaboda
(varannantimmestrafik) med nya stationer i Åryd och Skruv. Kopplas
ihop med Krösatågen till Kalmar.
 UA1C: Samma trafikupplägg som i UA1B, men turutbudet ökas till 12
dubbelturer (timmestrafik i högtrafik och varannantimmestrafik i övrigt).
Kopplas ihop med Krösatågen till Kalmar. Utökad busstrafik LesseboKosta. Två varianter med större och mindre reduktion av tågparallella
bussar.
 UA2: Samma trafikupplägg som UA1C Växjö-Emmaboda-Kalmar.
Trafiken Emmaboda-Karlskrona byggs ut med Krösatåg, vilket innebär
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att Öresundståg kan bli direktgående. Två varianter med större och
mindre reduktion av tågparallella bussar.
UA3: Samma trafikupplägg som UA2 men Öresundstågen snabbas upp
genom att uppehållen i Hovmantorp och Lessebo slopas. Det innebär att
den tågparallella busstrafiken får byggas ut.

Resandet och de trafikekonomiska resultaten sammanfattas av följande
tabell (avser enbart Kronobergs län):
Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj.) i
Kronoberg)

0,815

1,094

1,112

1,138

1,148

1,147

1,140

Biljettintäkter (mkr)

34,8

45,4

45,9

46,5

47,1

47,1

47,2

Kostnader för tågtrafik, samt
busstrafik i Kronobergs län
(mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

60,7

67,4

Ekonomiskt resultat (mkr)

-12,9

-4,8

-9,6

-5,9

-12,0

-13,6

-20,1

423%

11%

52%

19%

16%

11%

90%

83%

89%

80%

78%

70%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig kostnadstäckning

73%

Den största resandeökningen och bästa trafikekonomiska resultatet uppnås i
JA. Av utredningsalternativen ger UA1B det bästa beräkningsresultatet.
Resandeökningen blir dock mycket måttlig jämfört med JA. Det finns risk
för att beräkningsmodellen överskattar resandet i detta alternativ, eftersom
de nya stationsorterna får ett lågt turutbud, vilket i andra svenska
tågsatsningar visar sig vara otillräckligt för att åstadkomma attraktiva
pendlingsmöjligheter.
Det krävs stora infrastrukturinvesteringar i samtliga alternativ. I JA behövs
förutom det beslutade mötesspåret i Skruv ca 135 mkr i infrastrukturinvesteringar. Med nya stationer i Åryd och Skruv bedöms den tillkommande
kostnaden bli ca 125 mkr, d v s totalt ca 260 mkr. I UA2 och UA3 tillkommer
ytterligare investeringar på ca 80 mkr.
En aspekt som också bör beaktas är att en kraftig utbyggnad av tågtrafiken
Emmaboda – Växjö skulle öka risken för punktlighetsproblem för befintlig tågtrafik, eftersom Kust-till-kust-banan är en lång enkelspårig järnväg med begränsad kapacitet. Kapacitet och punktlighet kräver fördjupade analyser innan
eventuella beslut om utökad tågtrafik fattas.
Effekter utöver de som ingår i en traditionell trafikekonomisk kalkyl har också
beaktats i utredningen, t ex påverkan på regionens tillväxt, social hållbarhet,
folkhälsa och miljöeffekter. Störst beräkningsbart ekonomiskt värde blir det i
UA3, där den regionala tillväxttakten ökar när restiden Växjö-Kalmar förkortas.
Detta alternativ är dock det som är företagsekonomiskt dyrast att genomföra,
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men effekten av regionförstoringen blir av ett mycket större ekonomiskt värde
än det ökade företagsekonomiska underskottet.
Samtliga utredningsalternativ ger positiva värden avseende folkhälsa (ökad
fysisk aktivitet) och minskade utsläpp jämfört med JA. De beräkningsmässiga
effekterna av detta blir dock jämförelsevis små. Utredningsalternativen kan
även bedömas innebära en ökad social hållbarhet, eftersom Lessebo och Skruv
är socioekonomiskt svaga områden (högt socioekonomiskt index).
Om ytterligare åtgärder utöver JA ska prövas, utan att något av utredningsalternativen väljs, skulle det kunna vara turutbudsökningar i högtrafik Emmaboda-Växjö. Främst gäller detta enstaka turer mot Växjö på morgonen och från
Växjö på eftermiddagen. Dessa turer kan köras med Krösatåg eller Öresundståg
och ha samma uppehållsbild som dagens Öresundståg. Eftersom
dubbelkopplingar av Öresundståg då kan undvikas blir marginalkostnaden
relativt låg. Utbyggnaden kan ske successivt efterhand som behovet uppstår och
trafikekonomin tillåter. En sådan måttlig utbyggnad skulle troligen kunna göras
utan att mer infrastrukturutbyggnad än i JA behövs.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
I Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram finns ett uttalat mål om att
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region1. För att målet ska realiseras behöver kollektivtrafiken göras mer attraktiv i
viktiga pendlingsrelationer inom regionen, exempelvis mellan kommunhuvudorterna och Växjö, samt i viktiga relationer till omkringliggande regioner.
Detta innebär exempelvis att restidskvoter i starka relationer med goda
resmöjligheter idag behöver förbättras, samt att resmöjligheterna till
grannregionernas huvudorter, exempelvis Kalmar och Karlskrona, behöver
utökas.
Sedan i början av 2000-talet kör Öresundståg regionaltågstrafik mellan Växjö
och Kalmar med ett stationsuppehåll per kommun. Ett av få undantag är i Lessebo kommun där två uppehåll görs2. Sedan 2013 trafikerar även Krösatågen
järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda samt mellan Karlskrona och Emmaboda med uppehåll även på mellanstationerna3. Region Kronoberg har hittills
valt att inte satsa på Krösatåg mellan Växjö och Emmaboda. Utöver
Öresundståg och Krösatåg går omfattande busstrafik i stråket på delen VäxjöLessebo4.
Under senare tid har frågan om Krösatågstrafik mellan Växjö och Emmaboda
åter aktualiserats. Region Kronoberg har tillsammans med flera
omkringliggande län och regioner deltagit i olika utredningar kring
kollektivtrafik och tågtrafik. Under 2017 valde regionen att låta genomföra en
egen utredning kring tågtrafiken i stråket.

1.2 Syfte
Utredningen om framtidens kollektivtrafik i Östra Kronoberg kommer att
utgöra ett viktigt underlag i kommande planeringsprocesser. Utredningen ska
genomföras med en bred ansats där regionala utvecklingsfrågor ges stort
utrymme. Följande frågeställningar behandlas i utredningen:

1

Region Kronoberg, 2016, Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2015, s.34 (målområde 3)
Lessebo och Hovmantorp, där den senare orten är något större
3 Nya stationer med resandeutbyte i Smedby (2014), Trekanten (2015), Örsjö (2014), Vissefjärda (2013) och
Holmsjö (1990)
4 Viss busstrafik även Lessebo-Skruv
2
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En bakgrundsbeskrivning önskas som beskriver vilka faktorer som påverkar hur orter och samhällen utvecklas och hur en järnvägsstation med
tåguppehåll kan bidra till ortsutvecklingen. Goda exempel från andra delar
av Sverige ska ingå.
En bedömning och beskrivning av vad en ny tåglinje skulle kunna bidra med
i form av ökad samhällsnytta och regional utveckling. Eventuell ny tågtrafik kan komma att få uppehåll på både befintliga stationer och upp till
fyra platser5 som idag inte har tåguppehåll. Konsekvenserna av detta ska
beskrivas för respektive ort.
Bedömning av hur resandet med kollektivtrafiken i stråket kan
utvecklas och bedömning av potentialen till överflyttning av resor från bil
till tåg respektive från buss till tåg i resrelationerna utmed linjen.
Samhällsnyttan ska också, där det är möjligt, bedömas i ekonomiska
termer.
Utredningen ska ge förslag på lämplig trafikering och beskriva påverkan på
andra närliggande tågsystem och busslinjer. Konsekvensbedömning av om
tåglinjen ska fortsätta mot Kalmar eller Karlskrona ska också göras.
Utredningen ska belysa vilka eventuella infrastrukturbehov som en ny tåglinje medför, inklusive kostnadsuppskattning för dessa. Bland möjliga åtgärder kan exempelvis behov av nya mötesspår och perronger nämnas.
I utredningen ska alternativa utvecklingsvägar för stråket beskrivas. Detta
kan exempelvis innebära fler bussturer eller fler turer med Öresundståg. För
de alternativa utvecklingsvägarna ska effekten för regional utveckling och
ortsutveckling beskrivas kortfattat.

1.3 Rapportens upplägg
I kapitel 2 beskrivs regionens befolkningssammansättning, befolkningsutveckling, sysselsättning och arbetspendling, samt resandestatistik som är
hämtad från regionens kollektivtrafikmyndigheter och från Trafikverkets stora
resvaneundersökning i sydöstra Sverige 2012.
I kapitel 3 ges ett antal exempel på nyttoeffekter som utvecklad tågtrafik kan
föra med sig. En del av exemplen används senare för att utvärdera de alternativ
för tågtrafiken i östra Kronoberg som har studerats.
I kapitel 4 beskrivs de studerade utvecklingsalternativen för tågtrafiken i östra
Kronoberg. Beskrivningen omfattar dels föreslaget upplägg för tågtrafik, dels
hur busstrafiken kan förändras när förutsättningarna för resor med tåg
5

Skruv (586 inv), Åryd (687 inv), Brände udde (ö delen av Växjö tätort) och Bäckaslöv (v delen av Växjö tätort)

3
Trivector Traffic

förbättras. I kapitlet görs prognoser för resandeutvecklingen i de studerade
alternativen och utifrån detta görs en utvärdering ur ett trafikekonomiskt
perspektiv. I kapitlet bedöms dessutom förutsättningarna för nya stationer i
Brände udde och Bäckaslöv utanför Växjö.
I kapitel 5 beskrivs vilka infrastrukturbehov de föreslagna trafikuppläggen kräver. Dessutom görs en grov uppskattning av investeringskostnad för den nödvändiga infrastrukturen.
I kapitel 6 utvärderas de studerade alternativen utifrån sex parametrar – regionala effekter, resandeutveckling, fysiska förutsättningar, restidsförändringar och
trafikekonomi.
I kapitel 7 redogörs för utredningens slutsatser och rekommendationer. Dessutom ges förslag på ytterligare möjliga utvecklingsvägar utöver de som har
studerats i utredningen.
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2. Om regionen

I följande avsnitt redogörs kortfattat för befolkningen och näringslivet i stråket
och i de orter som idag har eller i framtiden kan få en station. Dessutom
beskrivs vilken järnvägens roll i orterna varit historiskt och vilken betydelse
järnvägen kan få för den fortsatta utvecklingen.

2.1 Regional utvecklingsstrategi
Kronoberg är ett relativt glest befolkat län, vilket innebär utmaningar, inte
minst när det handlar om effektiva transporter. Länet har dock en stark
stråkstruktur, vilket är en god förutsättning för att kunna binda samman orter,
städer och kommuner.
Region Kronoberg antog 2015 en ny regional utvecklingsstrategi, Gröna
Kronoberg 2025. Dokumentet ska peka ut i vilket riktning Region Kronoberg
ska arbeta för att de nå de i strategin uppsatta målen.
En prioritering i utvecklingsstrategin, som tydliggör hur Region Kronoberg ska
arbeta, är att:
Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra
nytta av varandra.
Denna prioritering har brutits ned i ett antal samhandlingspunkter, där olika
aktörer bidrar. I denna utredning är följande punkter värda att lyfta fram:





Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur,
Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större
centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför
länet,
Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.

Denna utredning utgör ett underlag för regionens trafikförsörjningsprogram,
som är en understrategi till den regionala utvecklingsstrategin.

2.2 Befolkning
Järnvägen Växjö – Emmaboda – Kalmar/Karlskrona går genom sammanlagt
sex kommuner; Växjö och Lessebo i Kronobergs län, Emmaboda, Nybro och
Kalmar i Kalmar län, samt Karlskrona i Blekinge län. I de sex kommunerna är
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sammanlagt ca 260 000 personer bosatta6, merparten i Växjö (34 %), Kalmar
(26 %) och Karlskrona kommun (25 %).
I Figur 2-1 illustreras befolkningstätheten i stråket. Av figuren framgår att järnvägen mestadels går genom glesbefolkade områden, även om enstaka små eller
medelstora orter eller mer tätbefolkade områden passeras (främst Hovmantorp,
Lessebo, Emmaboda, Rödeby, Nybro och Smedby).

Figur 2-1

Befolkningstäthet längs järnvägen. Bakgrundskarta: Esri/OpenStreetMap

Befolkningsutveckling
De sex kommunerna sammanlagda befolkning har ökat kraftigt sedan 1950talet, från knappt 200 000 invånare år 1950 till ca 260 000 invånare år 2016, se
Figur 2-2. Det är dock endast i Växjö och i viss mån Kalmar som en stor
befolkningsökning har skett, i övriga kommuner ligger befolkningsantalet idag
på ungefär samma nivå som 1950.

6

SCB, 2017, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2016
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Invånarantal mellan år 1950–2016 i de sex kommunerna. Källa: SCB, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2016

I Figur 2-3 visas befolkningsökningen per tioårsperiod sedan 1950. Växjö och
Kalmar är de enda kommunerna där befolkningen har ökat varje decennium sedan 1950-talets början. Karlskronas befolkning minskade mellan år 1950 och
1990 men har sedan 1990 ökat relativt kraftigt. Karlskrona kommun har idag
ungefär samma folkmängd som kommunen hade i början av 1950-talet. I Lessebo, Emmaboda och Nybro har befolkningen minskat under stora delar av
1900-talet och början av 2000-talet. Sedan år 2013 har dock befolkningen ökat i
samtliga sex kommuner. Den relativa befolkningsökningen är stor även i de
mindre kommunerna.
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Befolkningsförändring per kommun
Tioårsintervaller, 1950 - 2016
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Befolkningsutveckling i de kommuner som tågen passerar. Källa: SCB, Folkmängden i
Sveriges kommuner 1950-2016

2.3 Möjliga stationsorter
För närvarande finns 13 stationer Växjö – Kalmar/Karlskrona. Av dessa
återfinns tre i Region Kronoberg (Växjö, Hovmantorp och Lessebo), sju i
Kalmar län (Emmaboda, Örsjö, Nybro, Trekanten, Smedby, Kalmar och
Vissefjärda) och tre i Blekinge län (Karlskrona, Bergåsa och Holmsjö).
Järnvägen går dessutom igenom tätorterna Åryd och Skruv vilka båda skulle
kunna bli aktuella för framtida stationer. Nedan följer en kort beskrivning av
befintliga och möjliga framtida stationer mellan Växjö – Kalmar/Karlskrona.

Åryd
Åryd är en liten tätort som är lokaliserad ca 12 km sydost om Växjö. Stationen
öppnades 1874 och Åryd utvecklades som stationsort. Tåguppehållen upphörde
1976.
Åryd byggdes i huvudsak ut under 1900-talet andra hälft och utvecklades till en
sovort till Växjö. Befolkningen ökade under denna period kraftigt – från 312
invånare år 1960 till som mest 762 invånare år 1990. Sedan år 2000 har ingen
betydande befolkningsutveckling skett i orten. År 2015 var folkmängden 687
personer.
Åryd är idag främst en bostadsort men det finns även arbetstillfällen i Företagsbyn i ortens södra delar. I Växjös översiktsplan identifieras potential för utveckling av befintliga verksamhetsområden och etablering av nya verksamhetsområden i ortens norra del. Dessutom finns potential för, och i vissa fall
planeras redan för, ny bostadsbebyggelse i sjönära lägen och ny
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flerbostadsbebyggelse i centrala lägen. Om förslaget i översiktsplanen
genomförs i sin helhet förväntas ca 50 tillkommande bostäder i orten.

Figur 2-4

Översiktsplan för Åryd. I gulmarkerade områden förväntas förtätning eller större utbyggnad
av bostäder. I områden som har markerats i rosa förväntas omvandling och förtätning av
verksamhetsområden. Källa: Växjö kommun, 2013, Översiktsplan. Del: Åryd

Växjö kommun har som ambition att utveckla Åryd till en pendlarort som utgör
ett attraktivt alternativ för de som arbetar i Växjö. För att realisera denna ambition ska kommunen bevaka möjligheten för ett tågstopp på orten och lämpliga
lägen för en framtida station har redan identifierats7.
Åryd har idag direktbussförbindelse till Växjö, med 10 dubbelturer per dag.

Hovmantorp
Hovmantorp ligger i Lessebo kommun, längs sjön Rottnens norra strand 23 km
sydost om Växjö. År 2015 bodde 3 089 personer8 i orten, vilket motsvarar 36 %
av hela Lessebos kommunbefolkning. Mellan 1960 och 1995 fördubblades ortens invånarantal, sedan dess har dock ingen större befolkningstillväxt skett.
Ortens bostadsbestånd utgörs främst av småhusbebyggelse även om enstaka
flerbostadshus finns i närheten av järnvägsstationen. I ortens östra del, längs
riksväg 25, finns ett verksamhetsområde som totalt upptar ca 10 % av tätortens
yta.

7
8

Växjö, 2013, Fördjupad översiktsplan – del Åryd
Källa: SCB
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Antalet arbetstillfällen i Hovmantorp är relativt litet, knappt 500 personer hade
sin arbetsplats i orten under 20149. Lessebo kommun har en ambition att skapa
goda förutsättningar för att både bo och verka i Hovmantorp10 även om ortens
största potential ligger i närheten till Växjö och de därmed goda
förutsättningarna att pendla dit. Av de invånare i Hovmantorp som
förvärvsarbetar är det idag bara kring 20 % som har sin arbetsplats i
hemorten11. Merparten av invånarna i Hovmantorp arbetspendlar idag till
Växjö.
Hovmantorps station öppnade 1874. Persontrafiken lades ner 1984, men 1994
återöppnades stationen. Hovmantorp har idag 34 tågavgångar per vardag12,
vilket innebär cirka timmestrafik i båda riktningarna. Stationen är lokaliserad
centralt i orten. Inom 1 000 meter från stationen bor ungefär hälften av ortens
befolkning13.
Busstrafiken till Växjö och Lessebo går också med ca timmestrafik. Ibland går
bussarna på samma gång som tågen och ibland är turerna spridda i tiden.

Lessebo
Lessebo är centralort i Lessebo kommun och ligger ca 9 km öster om Hovmantorp och ca 31 km sydost om centrala Växjö. År 2015 var 2 85714 personer bosatta i orten, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela kommunens befolkning. Orten har haft viss befolkningstillväxt sedan 2005, men sammantaget har
folkmängden inte ökat väsentligt sedan 1970-talet.
Ortens bostadsbestånd består av både en- och flerbostadshus. Samlade
verksamhetsområden finns i ortens södra del, men mindre verksamhetsområden
finns utspritt över hela tätortsytan och i centrum där service och viss handel
finns. Totalt utgörs ungefär 20 % av ortens yta av verksamhetsområden.
Lessebo har en lång historia av industriverksamhet. Under 1600-talet
etablerades ett järnbruk i orten och under 1700- och 1800-talet utökades
verksamheten med ett pappersbruk, Lessebo bruk, vilket finns kvar än idag. I
förhållande till ortsstorleken är antalet arbetsplatser i Lessebo relativt stort, lite
fler än 1 00015, och orten har ett positivt pendlingsnetto. Lessebo kommun
marknadsför sig dock i första hand som en pendlingskommun med goda
kollektivtrafikkopplingar till regionens större städer.
9

Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
10 Lessebo kommun, Översiktsplan
11 Region Kronoberg, 2013, Underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram
12 26 Öresundståg och 8 SJ-tåg. Avser summa enkelturer i båda riktningarna per vardag.
13 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
14 Källa: SCB
15 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
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Lessebo station öppnades redan 1874. Stationen är lokaliserad i ortens västra
kant, ca 750 meters gångväg från centrum. Trots det relativt perifera läget bor
majoriteten av ortens befolkning inom 1 000 meter från stationen. Öresundståg
och SJ-tåg gör uppehåll i Lessebo, totalt har orten idag 34 tågavångar per vardag16, d v s cirka timmestrafik i båda riktningarna.
Busstrafiken mot Växjö går också med ca timmestrafik. Ibland går bussarna på
samma gång som tågen och ibland är turerna spridda i tiden.

Skruv
Skruv ligger i Lessebo kommun, ca 10 km sydost om centrala Lessebo.
Stationen öppnades vid banan tillkomst 1874 och nedlades 1984.
2015 hade Skruv 586 invånare, vilket gör orten till Lessebo kommuns minsta.
Skruv var som störst 1970 med 767 invånare. Mellan år 1970 och 2010
minskade ortens folkmängd kontinuerligt, men sedan 2010 har befolkningen
ökat igen.
Ortens bebyggelse är koncentrerad på en relativt liten yta. Söder om järnvägen
består bebyggelsen mest av småhus med enstaka flerbostadshus. Norr om järnvägen finns mindre verksamhetsområden där bland annat Skrufs glasbruk
ligger. Totalt består ca 20 % av ortens yta av verksamhetsområden. I orten finns
knappt 200 arbetsplatser.17 Det är dock endast 35 % av de som är bosatta i
Skruv som arbetar i orten. Sammantaget har Skruv ett negativt pendlingsnetto.
Pendling sker i huvudsak mot Emmaboda, Lessebo och Växjö.
Järnvägen mellan Växjö och Emmaboda går rakt igenom Skruv, men orten har
idag ingen station med plattform eller mötesspår. 2018 kommer ett mötesspår
att byggas. I Lessebo kommuns översiktsplan pekas en framtida tågstation ut
som mycket betydelsefullt för ortens utveckling och invånarna har genom en
enkätundersökning uttryckt en önskan om en framtida tågstation i orten18.
Skruv har idag resmöjligheter med buss till Växjö, vilket innebär 1 byte och 7
dagliga förbindelser i varje riktning. Österut, mot Emmaboda, finns däremot
inga kollektiva resmöjligheter idag.

Emmaboda
Emmaboda, som är centralort i Emmaboda kommun, ligger mittemellan Växjö,
Karlskrona och Kalmar, 57 km från alla tre städerna. Bebyggelse kring Emmaboda har funnits sedan åtminstone början av 1400-talet, men orten har främst
utvecklats tack vare järnvägen – Emmaboda har varit knutpunkt för järnvägs-

16

26 Öresundståg och 8 SJ-tåg. Avser summa enkelturer i båda riktningarna per vardag.
SCB, Förvärvsarbetande per tätort 2010
18 Lessebo kommun, 2017, Översiktsplan för Lessebo kommun
17
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trafiken i sydöstra Småland och Blekinge sedan 1874. Direkt intill Emmaboda
ligger Lindås som idag är en del av Emmaboda tätort.
Emmaboda var som folkrikast i mitten av 1970-talet då närmare 5 700 invånare
var bosatta i tätorten. Sedan dess har folkmängden minskat betydligt till dagens
ca 4 800. Kommunens invånarantal är idag ca 9 300. Kommunen hade samma
vikande befolkningsutveckling som tätorten fram till 2010. Därefter har dock
kommunens befolkning ökat trots att centralortens befolkning inte har
förändrats nämnvärt.
Emmaboda har en relativt utspridd bebyggelse på båda sidor om järnvägen och
riksväg 28. Kring järnvägsstationen i centrum är bebyggelsen tät, med verksamheter (både handel och service) och flerbostadshus. I övrigt utgörs ortens
bostadsbebyggelse mestadels av småhus. Större verksamhetsområden finns söder och väster om järnvägen i centrala Emmaboda samt mellan Emmaboda och
Lindås. Uppemot 25 % av Emmabodas totala yta utgörs av
verksamhetsområden.
Näringslivet i Emmaboda har idag tre huvudsakliga inriktningar: glasindustri,
träindustri och tillverkningsindustri19. Ortens största privata arbetsgivare är Xylem som har tillverkning inom vatten- och pumpteknik i verksamhetsområdet
mellan Emmaboda och Lindås. Antalet arbetstillfällen i Emmaboda är relativt
stort, totalt har ca 3 100 personer sin arbetsplats i centralorten och ca 4 500 i
kommunen. Arbetspendlingen till och från Emmaboda är betydande, 24 % av
de som är bosatta i kommunen arbetspendlar till en annan kommun medan 31
% av de som arbetar i kommunen är bosatta i en annan kommun20. Under de
senaste 15 åren har antalet arbetstillfällen i Emmaboda kommun minskat något.
Samtidigt har såväl utpendlingen som inpendlingen ökat kraftigt. Den
viktigaste pendlingsrelationen är idag Nybro (634 pendlare per dag) följt av
Kalmar (450 pendlare per dag)21. Antalet pendlare Emmaboda–Växjö och
Emmaboda–Lessebo är ungefär lika stort, kring vardera 200 personer per dag.
Emmaboda station är lokaliserad i tätortens östra del, centralt i förhållande till
ursprungliga Emmaboda tätort men i utkanten av tätortsområdet EmmabodaLindås. Inom 1 000 meter från stationen bor 2 623 invånare22, vilket motsvarar
lite mer än hälften av ortens invånare. Emmaboda station trafikeras av
Öresundståg, SJ-tåg och Krösatåg. Totalt angörs stationen av 82 tåg per vardag.

Örsjö
Örsjö är en liten tätort i Nybro kommun, nära gränsen mot Emmaboda.
Avståndet till centrala Emmaboda är ca 15 km och till centrala Nybro ca 10 km.
19

Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
20 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatisk (RAMS), förvärvsarbetande pendlare 16+ år
21 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
22 ibid
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År 2015 hade tätorten 362 invånare. Tätorten var som störst kring år 1980 då
invånarantalet var 415, sedan dess har dock befolkningsutvecklingen varit
kontinuerligt negativ.
Örsjös bebyggelse består mestadels av småhus. Enstaka verksamheter finns i
ortens norra del (mot riksväg 25) och kring järnvägsstationen i ortens södra del.
Dagbefolkningen (antal arbetstillfällen) i Örsjö är liten, endast 81 personer år
201423.
Örsjö var en av de ursprungliga stationsorterna när järnvägen Växjö – Kalmar
öppnades 1874, men stationen nedlades redan 1968. Först 2014, när mötesspår
anlades i ortens sydöstra del, öppnades stationen på nytt. Örsjö är jämte
Holmsjö den minsta orten i sydöstra Sverige som har tåguppehåll. Stationen har
idag 16 avgångar24 per vardag.

Nybro
Nybro ligger ca 30 km öster om Kalmar. Orten utvecklades under 1800-talets
första hälft. Nybro blev köping 1865 och stad 1932. Järnvägsstationen
öppnades 1874 och blev en järnvägsknut då det även byggdes en bana till
Åseda och Nässjö.
I kommunen är idag ca 20 000 personer bosatta, invånarantalet i centralorten
var 2015 13 03925. Kommunen genomgick viss befolkningsökning under 1960och början av 1970-talet men har sedan dess haft en negativ
befolkningsutveckling. Idag är invånarantalet i kommunen ungefär detsamma
som år 1950, medan centralortens befolkning har varit ungefär lika stor sedan
1970-talets början.
Nybro är en relativt tätbebyggd tätort. Stadskärnan består av tät flerbostadsbebyggelse och har flera bilfria centrumstråk med både handel och service.
Utanför stadskärnan består merparten av bostadsbebyggelsen av småhus med
enstaka flerfamiljshus. Mer storskaliga flerbostadsområden finns i tätortens
norra delar. Stora verksamhetsområden finns både öster och väster om
stadskärnan och utmed järnvägen och riksväg 31 i Nybros östra del. Ytterligare
verksamhetsområden planeras längs riksväg 25 i östra Nybro26.
Nybro utgör idag ett centrum för Glasriket. I övrigt karaktäriseras näringslivet
av ett stort antal småföretag även om en del större företag inom bland annat
design-, trä- och pappersindustri har verksamhet i orten27. Därtill är
Linnéuniversitetets fakultet för konst och humaniora lokaliserad i Pukeberg, ca
23

ibid
8 avgångar per riktning
25 SCB
26 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
27 ibid
24
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2 km söder om Nybro station. Antalet arbetstillfällen i Nybro tätort var 5 950 år
201428. Antalet sysselsatta i kommunen var 7 55429 år 2015, vilket innebär mer
än 1 000 arbetsplatser färre än år 2005. Av de som arbetade i Nybro kommun år
2015 var 25 % bosatta i en annan kommun medan 36 % av de som var bosatta i
Nybro och förvärvsarbetade hade sin arbetsplats i en annan kommun. Antalet
inpendlare har inte förändrats väsentligt sedan 2005 medan antalet utpendlare
ökat kraftigt. Pendling till och från Nybro kommun sker i huvudsak mot
Kalmar och Emmaboda.
Nybro station är lokaliserad direkt söder om stadskärnan. 4 800 personer bor
inom 1 000 meter från stationen30. Detta motsvarar 37 % av tätortens
befolkning. Flera större verksamhetsområden är lokaliserade inom gångavstånd
från stationen. Nybro station har idag 50 avgångar per vardag.

Trekanten
Trekanten ligger i Kalmar kommun, mittemellan Kalmar och Nybro (ca 15 km
från båda orterna). Trekanten växte fram som ett stationssamhälle från järnvägens öppnande år 1874 och orten har kontinuerligt växt sedan dess. Stationen
nedlades 1968, men återöppnades 2015. De senaste åren har invånarantalet ökat
kraftigt och idag är 1 600 personer bosatta i orten.
Ortens bebyggelse består i huvudsak av villakvarter längs två större
genomfartsgator (Nya vägen och Gamla vägen). Antalet verksamheter är litet
och dagbefolkningen, som 2015 uppgick till 339 personer, är främst
verksamma inom offentlig sektor (utbildning) och byggbranschen31. Trekanten
är främst en bostadsort med en stor andel barnfamiljer och arbetspendlingen
mot närliggande arbetsmarknader (främst Kalmar men även Nybro) är
betydande.
Järnvägsstationen är lokaliserad i ortens norra del och inom 1 000 meter är
1 200 personer bosatta, alltså tre fjärdedelar av hela ortsbefolkningen. Stationen
har 16 avgångar per vardag.

Smedby
Smedby är ligger i Kalmar kommun, direkt väster om Kalmar tätort och ca 8
km från Kalmars stadskärna. Smedby hade liten befolkning fram till mitten av
1970-talet då orten byggdes ut kraftigt med i första hand villabebyggelse. Från
1975 till 1990 ökade ortens befolkning från ca 1 300 invånare till ca 3 700
invånare. Under 1990- och början av 2000-talet hade Smedby en negativ

28

ibid
SCB
30 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
31 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
29
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befolkningsutveckling men sedan 2010 har befolkningen ökat på nytt och idag
är antalet invånare i orten ca 3 600.
Bebyggelsen i Smedby utgörs nästan uteslutande av småhus och mer än 80 %
av tätortsytan består av bostäder. Enstaka verksamhetsområden finns i ortens
östra del och skolor och service finns i ortens nordvästra delar. År 2014 fanns
knappt 900 arbetsplatser i Smedby (inklusive omlandet). Precis som i
Trekanten sker en betydande arbetspendling mot Kalmar.
Smedby järnvägsstation stängdes för persontrafik år 1968 men öppnades på
nytt år 2014. Den nya stationen lokaliserades 700 meter väster om det gamla
läget, vilket gett en bättre placering i förhållande till den nuvarande
bebyggelsens tyngdpunkt. Idag har Smedby station 16 avgångar per dygn.

Vissefjärda
Tätorten Vissefjärda ligger i Emmaboda kommun, ca 11 km söder om Emmaboda tätort och 4 km norr om gränsen mot Blekinge.
Stationen i Vissefjärda öppnades 1874 och lades ner 1984. Den återöppnades
2013.
År 2015 var 658 personer bosatta i Vissefjärda. Vissefjärda var som störst i
mitten av 1970-talet då uppemot 800 personer var bosatta i orten. Sedan dess
har invånarantalet kontinuerligt minskat.
Vissefjärdas bebyggelse består främst av bostadsbebyggelse, nästan uteslutande
enbostadshus. År 2014 fanns 164 arbetsplatser på orten vilket innebär att
majoriteten av ortens invånare har sin arbetsplats i Vissefjärdas omland eller
arbetspendlar till någon av de närliggande tätorterna. Restiden till Växjö, Kalmar, Karlskrona och alla mellanliggande stationsorter är max 50 minuter.
Vissefjärda station ligger i tätortens norra del, perifert i förhållande till ortens
bebyggelse. Men eftersom orten till ytan är liten är samtliga ortsinvånare
bosatta i stationsnära läge. Under en vardag gör 32 persontåg uppehåll i
Vissefjärda.

Holmsjö
Holmsjö är en liten tätort i norra Blekinge, ca 30 km norr om Karlskrona och
23 km söder om Emmaboda. År 2017 hade Holmsjö 370 invånare vilket är det
högsta invånarantalet sedan 1990-talets början, men betydligt färre än under
1970- och 1980-talet då som mest 457 personer var bosatta i orten.
Holmsjös bebyggelse består nästan uteslutande av småhus som är utspridda
över ett förhållandevis stort geografiskt område kring riksväg 28 och sjön
Sillhövden. Orten fungerar i viss mån som serviceort för omlandet och har ett
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relativt bra serviceutbud, exempelvis mataffär, systembolag och en grundskola.
I Karlskronas översiktsplan uttrycks potential för att utveckla ytterligare
verksamheter i Holmsjö. Dessutom noteras potential för ny sjönära
bostadsbebyggelse i ortens norra delar.
Stationen öppnades 1974, men var nerlagd mellan åren 1971 och 1990.
Holmsjö är jämte Örsjö den minsta orten med tåguppehåll i sydöstra Sverige.
Holmsjö station ligger direkt norr om sjön Sillhövden, centralt i förhållande till
tätortens bebyggelse, men eftersom orten är utspridd över ett stort område har
en stor del av invånarna relativt långt gångavstånd till stationen. Under en
vardag gör 32 persontåg uppehåll vid Holmsjö station.

Bergåsa
Bergåsa station ligger inom Karlskrona tätort, lite mer än 2 km norr om stadskärnan. Flera stora målpunkter återfinns i anslutning till stationen, exempelvis
ligger Blekingesjukhuset direkt öster om stationen och Blekinge tekniska högskola ligger på gångavstånd (ca 500 meter) väster om stationen. Norr och söder
om stationen består bebyggelsen mest av bostäder, villor i norr och flerbostadshus i söder. Bergåsa ligger centralare i förhållande till befolkningstyngdpunkten i Karlskrona tätort än centralstationen. Under en vardag gör 32
persontåg på Emmabodabanan uppehåll vid Bergåsa station.

2.4 Sysselsättning och arbetspendling
I regionen finns tre stora arbetsmarknader – Växjö, Kalmar och Karlskrona –
som tillsammans står för 88 % av regionens arbetstillfällen. I de tre residensstäderna är antalet arbetsplatser större än antalet förvärvsarbetande som är bosatta i kommunerna. Samtliga tre residensstäder har alltså en betydande inpendling, vilket illustreras i Figur 2-5. Dessa tre städer har de senaste decennierna
fått en alltmer dominerande roll för sysselsättningen i sydöstra Sverige.
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Sysselsatta per kommun och var dessa är
bosatta
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Figur 2-5
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Nybro

Bor i annan kommun

Antal personer som arbetar i de sex kommunerna och hur många av dessa som är bosatta i
samma kommun eller annan kommun än arbetsplatsen. Källa: SCB

Sammantaget är Växjö den största arbetsmarknaden i regionen. Antalet arbetstillfällen i kommunen är ca 46 000, mer än 10 000 fler än i Kalmar (ca 34 000)
och Karlskrona (ca 31 000). Växjö är också den kommun som har störst
inpendling – mer än 10 000 personer som arbetar i Växjö är bosatta i en annan
kommun. Detta motsvarar 22 % av alla som arbetar i Växjö. I relation till
antalet arbetsplatser är dock inpendlingen större i Kalmar (25 %) och betydligt
större i de mindre orterna, exempelvis Emmaboda (31 %) och Lessebo (30 %).
Av de som arbetar i Karlskrona är endast 17 % bosatta i en annan kommun.
I Figur 2-6 visas hur stor del av de som är förvärvsarbetande och bosatta i
respektive kommun som arbetspendlar till en annan kommun. Värt att notera är
att antalet utpendlare från Kalmar kommun är nästan lika stort som antalet
utpendlare från Växjö, trots att Växjös befolkning är betydligt större än
Kalmars. Även Nybro, som befolkningsmässigt är betydligt mindre än de tre

17
Trivector Traffic

residensstäderna, har en betydande utpendling – endast 1 000 personer färre än
Karlskrona.

Bosatta per kommun och var dessa
arbetar
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Figur 2-6
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Antal personer som är bosatta i de sex kommunerna och hur många av dessa som arbetar i
hemkommunen eller pendlar till en annan kommun

I relation till antalet personer som förvärvsarbetar är utpendlingen störst i Lessebo. Nästan hälften av de personer i Lessebo som förvärvsarbetar har sin
arbetsplats i en annan kommun, vilket främst kan förklaras av närheten till
Växjö. I övrigt är det endast Nybro kommun som har en större andel utpendlare
än inpendlare. Summeras antalet in- och utpendlare är det tydligt att Växjö och
Kalmar är de största start- eller målpunkterna för arbetspendlingen i regionen. I
Tabell 2-1 visas en summering av antalet in- och utpendlare i respektive
kommun.
Tabell 2-1 Antal in- och utpendlare till respektive kommun. Uppgifter från 2015. Källa: SCB
Kommun
Växjö

Antal inpendlare

Antal utpendlare

Totalt antal pendlare

10 128

6 809

16 937

Kalmar

8 594

6 454

15 048

Karlskrona

5 194

4 163

9 357
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Nybro
Lessebo
Emmaboda

1 852

3 196

5 048

798

1 678

2 476

1 388

991

2 379

I Tabell 2-2 redovisas arbetspendling till, från och inom stationsorterna i
Kronobergs län. Av tabellen framgår att endast Växjö har ett positivt
pendlingsnetto.
Tabell 2-2 Antal personer som bor och arbetar inom stationsorterna i Kronobergs län, samt antal personer som arbetspendlar in till och ut från dessa orter. Uppgifter om pendlingsmönstret i
Skruv saknas. Källa: SCB
Ort

Bor och arbetar i orten

Utpendlare

Inpendlare

23 311

7 963

14 269

Växjö
Åryd

28

327

53

Hovmantorp

310

1 113

177

Lessebo

438

599

593

I Tabell 2-3 redovisas från/till vilka tätorter arbetspendlingen som berör tätorterna längs järnvägen i Kronobergs län sker. De största pendlingsrelationerna är
Växjö – Hovmantorp (658 personer), Växjö – Kalmar (339 personer) och Hovmantorp – Lessebo (141 personer). Värt att notera är att mindre än 10 % av
arbetspendlingen till/från Växjö är kopplad till någon av de andra tätorterna
längs järnvägen. I de närliggande orterna Åryd och Hovmantorp är andelen av
pendlingen som sker inom stråket betydligt större (71 % respektive 66 %).

Lessebo

364

3

141

-

Skruv

23

0

10

40

-

Emmaboda

3

97

7

17

339

6

0

-

117

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

271

13

0

8

0

1

10

0

0

-

4

853

38

0

26

0

1

15

1

0

-

1

400

25

0

2

0

1

1

0

0

-

0

102

Totalt

108

Karlskrona

Bergåsa

-

Holmsjö

6

Vissefjärda

658

Kalmar

Hovmantorp

Smedby

-

Trekanten

261

Nybro

-

Åryd

Örsjö

Växjö

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-3 Från vilka orter i stråket in- och utpendlingen till/från Kronobergsorterna sker. Uppgifter om
pendling mellan tätorter i Blekinge och Kalmar län saknas. Källa: SCB

2.5 Förutsättningar för att resa idag
I följande avsnitt redogörs kortfattat dagens restider med bil och kollektivtrafik
mellan de befintliga och möjliga stationsorterna. Dessutom bedöms kollektivtrafikens attraktivitet i förhållande till bilen idag.
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Kollektivtrafik
I Tabell 2-4 redovisas dagens restider mellan alla tätorter i stråket med den
snabbaste kollektivtrafikförbindelsen i rusningstid. Av tabellen framgår att
restiden i en stor del av relationerna är max 60 minuter (58 %). I nästan hälften
av resrelationerna (45 %) är restiden kortare än 45 minuter. Observera att den
redovisade restiden endast beaktar åktiden i tåget/bussen samt eventuell
bytestid. Om den verkliga restiden från dörr till dörr beaktas, alltså inklusive
gångtid och väntetid vid hållplats/station, är det betydligt färre relationer som
hamnar inom attraktivt pendlingsavstånd.

Växjö

-

Åryd

22

-

Hovmantorp

16

52

-

Lessebo

22

40

6

-

Skruv

57

62

40

17

-

Emmaboda

34

77

19

13

42

-

Örsjö

88

140

72

66

87

12

-

Nybro

50

95

37

31

60

13

7

-

Trekanten

94

132

78

72

97

27

15

8

Smedby

98

127

81

75

92

33

20

14

5

-

Kalmar

64

111

53

47

76

29

28

16

13

20

-

Vissefjärda

48

92

32

26

57

8

39

27

56

62

43

-

Holmsjö

56

101

40

34

66

16

48

35

79

82

51

9

-

Bergåsa

79

125

63

57

90

39

72

59

103 106

74

33

24

-

Karlskrona

82

129

71

65

94

43

76

63

107 110

77

37

28

4

Karlskrona

Bergåsa

Holmsjö

Vissefjärda

Kalmar

Smedby

Trekanten

Nybro

Örsjö

Emmaboda

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-4 Kollektivtrafikrestider idag mellan järnvägsstationen/den mest centrala busshållplatsen i alla
orter i stråket. Restid för den snabbaste turen mellan kl. 06–08. Restider upp till 45 minuter
är grönmarkerade och 46–60 minuter gulmarkerade. Med restid avses här endast ombordtiden på kollektivtrafikfordonen samt bytestid. Källa: Resrobot

-

-

I Tabell 2-5 redovisas restiden med kollektivtrafik till de viktigaste arbetsmarknaderna i regionen om gångrestid och väntetid vid hållplats beaktas. Av
tabellen framgår att det endast är i ett fåtal resrelationer där restiden dörr till
dörr är mindre än en timme.
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Karlskrona

69

109 89 139 105 145 149 124 98 106 135 137
96

59

53

Kalmar

Örsjö

Kalmar

131 172 109 108 128 77

Karlskrona

149 190 127 126 128 98 139 118 153 141 127 87

39

-

Bergåsa

56

Holmsjö

Skruv

Vissefjärda

Lessebo

58

Smedby

Hovmantorp

Trekanten

Åryd

-

Nybro

Växjö
Växjö

Emmaboda

Tabell 2-5 Kollektivtrafikrestiden till de största arbetsmarknaderna i regionen, inklusive gångrestid32
och väntetid (halva turtätheten). Restider upp till 45 minuter är grönmarkarade och 46–60
minuter gulmarkerade.

94 101 111 116
72

17

-

Bil
I Tabell 2-6 redovisas bilrestider mellan tätorterna utmed järnvägen. I majoriteten av resrelationerna (51 %) är bilrestiden längre än kollektivtrafikrestiden.
Samtidigt är det en större andel av relationerna som har kortare restid än 60 minuter (74 %) och 45 minuter (53 %) än när kollektivtrafiken används.

Växjö

-

Åryd

15

-

Hovmantorp

22

15

-

Lessebo

29

23

10

-

Skruv

39

32

20

13

-

Emmaboda

51

44

31

24

18

-

Örsjö

53

46

33

26

24

16

-

Nybro

62

56

43

36

34

27

14

-

Trekanten

68

62

49

41

40

33

20

14

-

Smedby

73

66

54

46

44

38

25

19

8

-

Kalmar

83

76

63

56

54

47

34

28

16

12

-

Vissefjärda

59

52

38

31

25

12

24

34

41

41

48

-

Holmsjö

65

59

46

38

33

20

32

41

48

49

57

12

-

Bergåsa

86

85

71

64

59

46

58

67

67

65

72

38

27

-

Karlskrona

89

88

74

67

62

49

61

70

70

68

75

41

29

9

32

15 minuter vid resor till/från Växjö, Lessebo, Karlskrona och Kalmar. 10 minuter vid resor till/från
Hovmantorp, Emmaboda och Nybro. 5 minuter vid resor till/från Åryd, Skruv, Örsjö, Trekanten, Smedby,
Vissefjärda och Holmsjö

Karlskrona

Bergåsa

Holmsjö

Vissefjärda

Kalmar

Smedby

Trekanten

Nybro

Örsjö

Emmaboda

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-6 Bilrestid mellan järnvägsstationen/den mest centrala busshållplatsen i alla orten i stråket.
Källa: GoogleMaps reseplanerare

-
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Smedby

Karlskrona

Trekanten

37

44

54

66

68

77

83

88 103

74

80

101 109

Kalmar

103

91

78

71

69

62

49

43

31

27

-

63

72

87

95

Karlskrona

109 103

89

82

77

64

76

85

85

83

95

56

44

24

-

Bergåsa

Skruv

Holmsjö

Nybro

Vissefjärda

Örsjö

30

Kalmar

Åryd

-

Växjö

Hovmantorp
Lessebo

Växjö

Emmaboda

Tabell 2-7 Bilrestiderna till de största arbetsmarknaderna i regionen, inklusive parkeringstid (5 minuter i
alla relationer) och gångrestid (15 minuter mellan Växjö/Kalmar/Karlskrona och 10 minuter i
övriga relationer).

Restidskvot
I Tabell 2-8 visas redovisas dagens restidskvoter inklusive gångrestid, parkeringstid (bil) och väntetid (kollektivtrafik). Av tabellen framgår att restidskvoterna i en stor del av relationerna är låg (<1,5). Det ska dock poängteras att avstånden i regionen är relativt stora vilket innebär att 10 – 50 % längre kollektivtrafikrestid medför en stor restidsuppoffring. Undantaget Karlskrona – Bergåsa
finns ingen resrelation där kollektivtrafiken utgör ett snabbare alternativ än
bilen om hela resan beaktas.

Holmsjö

Bergåsa

1,3

2,0 1,4 1,7 1,7 1,2

1,3

1,3

1,3 1,3

1,9

1,2

2,0 1,4 1,7 1,4

1,5

1,4

1,3 1,3

Karlskrona

1,4

1,8

1,4

1,5

1,7

1,5

1,8 1,4 1,8 1,7 1,3

1,6

1,6

0,7

-

Karlskrona

Vissefjärda

2,0

1,5

Kalmar

Örsjö

1,6

1,4

Smedby

Emmaboda

1,5

1,9

Trekanten

Skruv

1,9

1,3

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Kalmar

Växjö

Åryd

Tabell 2-8 Restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, inklusive gångrestid, parkeringstid (bil) och väntetid (kollektivtrafik)

-

2.6 Resvanor idag
I följande avsnitt görs en kort sammanfattning av regioninvånarnas resor. Uppgifterna är, om inte annat anges, baserade på Trafikverkets stora
resvaneundersökning i sydöstra Sverige som genomfördes 2012.

Antal resor
Under en genomsnittlig veckodag genomför 80 % av befolkningen i Småland
och Blekinge minst en resa/förflyttning.33 I genomsnitt görs 2,3 förflyttningar
per person och dag vilket motsvarar ca 1,8 miljoner förflyttningar per dag i hela

33

Trafikverket, 2012, Resvanor i Sydöstra Sverige. Sydöstra Sverige avser Jönköpings län, Kalmar län,
Kronobergs län och Blekinge län
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regionen. Sammanlagt reser regionens invånare ca 33 miljoner km per dag,
varav ca 25 miljoner sker med bil som färdsätt.
Ungefär hälften av alla resor görs helt inom samma tätort och av dessa sker ungefär hälften inom någon av de fyra residensstäderna (Växjö, Kalmar,
Karlskrona eller Jönköping). Även vid resor mellan tätorter utgör
residensstäderna start- eller målpunkt vid merparten av resorna. Antalet resor
över länsgränser är relativt litet i Region Kronoberg, Region Kalmar och
Region Blekinge.

Resor till och från orter längs järnvägen
I Figur 2-7 har resorna mellan 31 orter34 som ligger längs med eller i närheten
av järnvägen fördelats ut på regionens vägnät. I figuren framträder ett relativt
stort resande längs stråket mellan Alvesta till Kalmar, men merparten av
resorna går endast längs delar av stråket.

Figur 2-7

Antal resor per vardagsdygn mellan orter som ligger utmed eller i närheten av järnvägarna i
sydöstra Sverige. Källa: RVU Sydöstra Sverige 2012. Bakgrundskarta: OpenStreetMap

Under en vardag görs ca 138 000 resor mellan de studerade orterna. Av dessa
inleds eller avslutas ca 110 000 (80 %) i Växjö, Kalmar eller Karlskrona. Bland
34

Alvesta tätort och omland, Moheda, Vislanda, Emmaboda tätort och omland, Kalmar tätort och omland,
Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Karlskrona tätort och omland, Lessebo tätort och omland,
Hovmantorp, Ljungby tätort och omland, Lagan, Mörbylånga tätort och omland, Färjestaden, Nybro tätort och
omland, Tingsryd tätort och omland, Torsås tätort och omland, Braås, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Gemla,
Växjö tätort och omland, Åseda, Lenhovda
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övriga start- och målpunkter noteras relativt många resor till eller från Alvesta
och Nybro (ca 17 000 respektive ca 13 000 resor). Även Emmaboda utgör starteller målpunkt för ett betydande antal resor mellan tätorter per dag (8 000 resor
per dygn).
I tabellen nedan redovisas antal resor mellan stationsorter i stråket. Utöver i resrelationen Växjö – Kalmar sker relativt få resor över länsgränser. Resrelationer
med ett stort antal resor noteras främst residensstäderna och närliggande medelstora orter, exempelvis Växjö – Alvesta (10 900 resor per dygn), Växjö – Hovmantorp (2 800), Kalmar – Nybro (7 400) och Kalmar – Smedby (3 000). Dessutom är resandet Kalmar – Växjö relativt stort (4 200 resor per dygn).

Alvesta

Karlskrona

Kalmar

Smedby

Nybro

Emmaboda

Lessebo

Hovmantorp

Växjö

Alvesta

Tabell 2-9 Antal resor (i tusental) mellan tätorter (inkl. omland) per vardagsdygn. Färgmarkeringen indikerar hur stor resrelationen är i förhållande till övriga resrelationer. Källa: RVU Sydöstra
Sverige

x

Växjö

10,9

x

Hovmantorp

0,0

2,8

x

Lessebo

0,0

1,7

1,0

x

Emmaboda

0,0

0,5

0,3

0,7

x

Nybro

0,0

0,4

0,0

0,3

1,9

x

Smedby

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

x

Kalmar

0,0

4,2

0,2

0,1

2,3

7,4

3,0

x

Karlskrona

0,2

1,3

0,1

0,2

0,9

0,3

0,0

1,9

x

Att resandet mellan orter till stor del berör Växjö, Kalmar eller Karlskrona blir
tydligt när resor till eller från dessa orter exkluderas från den tidigare
redovisade flödeskartan. I Figur 2-8 har antalet resor per dygn mellan
återstående 28 orter fördelats ut på regionens vägnät. Det återstående resandet
är generellt litet, endast i enstaka resrelationer där två medelstora orter ligger på
kort avstånd från varandra, exempelvis Hovmantorp – Lessebo och Emmaboda
– Nybro, görs totalt fler än ett par hundra resor per dygn.
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Figur 2-8

Antal resor per dygn mellan orter utmed längs eller i närheten av järnvägarna mellan Växjö
– Kalmar och Växjö – Karlskrona. I kartbilden är resor till eller från Växjö, Kalmar och
Karlskrona borträknade. Källa: RVU Sydöstra Sverige 2012. Bakgrundskarta:
OpenStreetMap

Färdmedelsval
Bil är med stor marginal det vanligast använda färdsättet vid resor inom
regionen. Under en genomsnittlig vardag används bil vid nästan 70 % av
resorna. Kollektivtrafik används vid ca 6 % av vardagsresorna vilket innebär en
mycket liten andel av de motoriserade resorna, endast ca 8 %. Tåg används vid
mindre än 20 % av alla kollektivtrafikresor och endast vid ca 1 % av alla resor
som görs under en vardag.
Sammantaget används kollektivtrafiken alltså i relativt liten utsträckning i regionen. Invånarna i åldern 16–24 år utgör dock ett undantag, bland dessa görs
kring 20 % av resorna med buss eller tåg. Även i denna åldersgrupp har dock
tåget en liten marknadsandel, ca 5 % av de motoriserade resorna och ca 15 %
av kollektivtrafikresorna.
I tabellen nedan visas hur stor andel av resorna som sker med bil, buss eller tåg
i de kommuner som återfinns längs de studerade stråken. Av tabellen framgår
att bilresandet är stort i samtliga orter och att kollektivtrafiken endast har en
betydande marknadsandel i Lessebo. Andelen av resorna som sker med tåg som
färdsätt är liten i alla kommuner. Tågets färdmedelsandel är störst i Emmaboda
och Lessebo, vilka är de två orter i regionen som har längst avstånd till närmsta
regionala centrum (residensstad).
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Tabell 2-10 Andelen bil-, buss- och tågresor i kommuner längs stråket. Källa: Trafikverket, 2012, Resvaneundersökning i Sydöstra Sverige
Ort

Andel bilresor

Andel bussresor

Antal tågresor

Alvesta

72 %

6%

2%

Växjö

61 %

5%

1%

Lessebo

59 %

11 %

3%

Emmaboda

75 %

1%

3%

Nybro

69 %

3%

2%

Kalmar

59 %

5%

1%

Karlskrona

67 %

7%

1%

Att kollektivtrafiken i stor utsträckning används av regionens yngre invånare
kan även konstateras genom att studera färdmedelsfördelning beroende på
resans ärende. I RVU Sydöstra Sverige definierades åtta ärenden och vid sju av
dessa är bil det överlägset vanligaste färdsättet. Resor till skola utgör det enda
undantaget, vid sådana resor används kollektivtrafik (38 %) i större
utsträckning än bil (26 %).

2.7 Resandestatistik
Någon samlad statistik för resandet mellan de olika orterna finns i dagsläget
inte att tillgå. För Öresundstågen finns på- och avstigandestatistik för alla
hållplatser (2016), för bussarna i Kronoberg finns påstigandet per hållplats
(2015) och för Krösatågen finns det totala påstigandet i stråken KarlskronaEmmaboda och Kalmar-Emmaboda (2016). Ett antal antaganden och
bearbetning av tillgänglig statistik har därför måst göras för att skatta resandet
mellan orterna, i syfte att räkna på effekter på resandet och trafikekonomin till
följd av olika alternativa trafikupplägg (se bilaga 1).
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3. Tågtrafikens nyttoeffekter

I följande avsnitt beskrivs ett antal möjliga nyttoeffekter som en förbättrad tågtrafik kan ge upphov till. Nyttoeffekterna beskrivs i första hand utifrån exempel
från andra delar av Sverige. I rapportens kapitel 6 appliceras sedan de
studerade parametrarna på Kronoberg och de trafikuppläggen som har
studerats i den här utredningen

3.1 Hur påverkar tågstationer orters och samhällens
utveckling?
Inom forskningsplattformen Mistra Urban Futures35 har bland annat stationers
roll för utveckling av mindre orter och dess omland studerats. En slutsats av det
arbete som har gjorts är att en stationsetablering är bra för orten och att
stationen i sig även kan medföra positiv ortsutveckling – även om den inte
utgör någon garanti för detta.
Med tågstationen tillgängliggörs orten för inpendling samtidigt som
möjligheten att pendla till andra orter förbättras. Även i orter som redan har god
tillgänglighet med andra färdsätt, exempelvis bil, innebär stationen en
förbättring då den erbjuder en bredare grupp människor, även exempelvis
ungdomar och körkortslösa, möjlighet att snabbt förflytta sig längre sträckor.
Räckvidden för daglig pendling kan också öka genom tågsatsningar, eftersom
tåg ofta är det snabbaste landtransportmedlet. Inom en given restid går det att
pendla på längre avstånd med tåg förutsatt att start- och målpunkter är
välbelägna i förhållande till stationerna.
En ny tågstation kan upplevas som ett stort värde för orten och dess omland och
kan inge framtidstro. En tågstation kan även medföra positiva ekonomiska
effekter för orten. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) har
studerat tågstationers betydelse för fastighetspriser. De flesta studier som har
gjorts visar att närhet till tågstationer påverkar fastigheters värde, men att
effekterna varierar beroende på vilken typ av tågtrafik som stannar vid
stationen. Störst effekt på fastighetspriserna har noterats där tågtrafiken har
anpassats för arbetspendling, vilket bland annat innebär hög turtäthet och
attraktiva restider.

35

Mistra Urban Futures är en internationell plattform för forskning kring hållbar stadsutveckling
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Att stationen i sig inte garanterar positiv ortsutveckling har kunnat visas i forskningen inom Mistra Urban Futures; det finns gott om exempel på stationsorter
med svag utveckling. Bland faktorer som har avgörande betydelse för huruvida
stationen kan bidra till positiv utveckling kan nämnas:






Stationens lokalisering i förhållande till ortens befolkningstyngpunkt
Pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad (helst mindre än 45 minuters restid)
Tågets transportkvalitet, bland annat turutbudet
Tågets restid i förhållande till bilens
Aktiv samhällsplanering från kommunen där stationen är lokaliserad

Invånare i mindre orter är generellt mer bilburna än invånarna i större städer.
Detta gäller även invånare som har flyttat från en större till en mindre stad. För
att tåget ska utgöra ett attraktivt alternativ till bil även i mindre orter där bil
traditionellt är det huvudsakliga transportmedlet krävs dels att ett hela-resanperspektiv beaktas vid stationslokalisering, kopplingar till andra trafikslag och
tågets trafikering. Vid nya stationer som lokaliseras i perifera lägen krävs att
kommunen aktivt arbetar med markanvändning och detaljplaner som gynnar
bebyggelseutveckling i anslutning till stationen. Att hela-resan-perspektivet
beaktas i kommunens och banhållarens samhällsplanering och i
kollektivtrafikhuvudmannens trafikupplägg blir än mer betydelsefullt i de orter
där avståndet till närmsta större arbetsmarknad är stort.

Exempel på hur tågsatsningar har påverkat befolkningsutvecklingen
Det finns många goda exempel på att orters befolkningsutveckling påverkats
positivt av tågsatsningar. Men som tidigare nämnts är viktiga förutsättningar ett
högt turutbud, attraktiva restider till stora arbetsmarknader och att kommunerna
följt upp tågsatsningarna med utbyggnader i stationsnära lägen.
Upptåget mellan Uppsala och Gävle öppnades 1991 och har sedan successivt
byggts ut efterhand som infrastrukturen förbättrats. I stråket finns 11 stationsorter36, som sedan 1990 ökat sin folkmängd med 7 %37. Övriga tätorter mellan
Uppsala och Gävle, som inte ligger längs järnvägen38, har bara ökat sin folkmängd med 2 %39. Befolkningsförändringarna är måttliga, men skillnaden i utvecklingstrend är markant.

36

Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Örbyhus, Tobo, Tierp, Mehedeby, Marma, Älvkarleby, Skutskär och Furuvik
Stationsorternas tätortsbefolkning mellan Uppsala och Gävle har ökat från 24 448 inv (1990) till 26 094 inv
(2015)
38 Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Alunda, Gimo, Österbybruk, Månkarbo, Söderfors, Harbo, Östervåla, Tärnsjö,
Karlsholmsbruk, Gårdskär och Hedesunda
39 Tätorterna utan station mellan Uppsala och Gävle har ökat från 22 789 inv (1990) till 23 235 inv (2015)
37
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I Östergötland har stationsorterna i stråket Norrköping-Linköping-Mjölby ökat
folkmängden med 7 % på 15 år40. I de tätorter i stråket som inte har tåguppehåll
har folkmängden istället minskat med 6 %41. Förändringarna är relativt
måttliga, men de olika utvecklingstrenderna är ändå tydliga.
I sydöstra Skåne finns fyra tätorter med cirka 1000 invånare mellan Ystad och
Simrishamn; Köpingebro42 och Gärsnäs43 ligger vid järnvägen, medan Borrby44
och Hammenhög45 är bussförsörjda. I stationsorterna har den genomsnittliga
folkökningen 2000–2015 varit +15 %, medan den i bussorterna varit +5 %.
Även här syns alltså en tydlig skillnad.
I mellersta Skåne ligger de två kommunhuvudorterna Höör och Hörby på
samma avstånd från de stora arbetsmarknaderna i Lund (3½ mil) och Malmö (5
mil). Fram till 1970 följdes befolkningsutvecklingen åt i de två tätorterna och
var då 4 200 invånare i respektive ort. I Hörby lades tågtrafiken ner i slutet av
1960-talet, medan den utvecklades i Höör, framför allt genom att Pågatågen
förlängdes dit 1987 och Öresundstågen 2001. Hörby har i gengäld fått
motorväg till Lund/Malmö med snabba expressbussar. Vägen från Höör är
ganska dålig med långa körtider. År 2010 hade folkmängden i Hörby ökat till
7 100 invånare (+70 %), medan den i Höör ökat till 7 900 invånare (+90 %)46.
Det indikerar att bra tågtrafik kan ha större betydelse för ortsutvecklingen än
bra väg och snabba bussresmöjligheter.
En jämförande studie mellan Höör och Hörby tyder på att även
fastighetspriserna påverkas positivt av väl utbyggd tågtrafik.47

3.2 Hur påverkar tågsatsningar kollektivtrafikresandet?
Tre exempel, ett från Östergötland och två i Skåne, används här för att illustrera
effekten på resandet av tågsatsningar med frekvent turutbud.
För Östergötland redovisas statistik från Östgötapendeln på sträckan Norrköping-Mjölby (se Figur 3-1). Utgångsnivån 1993 var 21 dubbelturer per vardag
och ca 1 miljon resor per år, för orterna Norrköping, Linköping, Mjölby, Boxholm och Tranås. Från och med juni 1995 tillkom uppehåll även på mellanstationerna Linghem, Vikingstad och Mantorp, och från 2009 även i Kimstad.
40

Aktuella stationstätorter är Kimstad, Linghem, Vikingstad och Mantorp. Städerna Norrköping, Linköping och
Mjölby ingår ej i beräkningen. Tätortsbefolkningen har ökat från 11 513 (2000) inv till 12 348 inv (2015).
41 Aktuella tätorter utan station är Norsholm, Gistad, Malmslätt, Sjögestad och Sya. Folkmängden har minskat
från 6 949 inv (2000) till 6 538 inv (2015).
42 Köpingebro har ökat från 1090 inv (2000) till 1254 inv (2015), d v s +15 %
43 Gärsnäs har ökat från 954 inv (2000) till 1094 inv), d v s +15 %
44 Borrby har ökat från 934 inv (2000) till 975 inv (2015), d v s +4 %
45 Hammenhög har ökat från 835 inv (2000) till 879 inv (2015), d v s +5 %.
46 Befolkningsuppgifter finns även för 2015, men eftersom flera tätorter runt Höör vuxit ihop 2010-2015, blir det
mer rättvisande att begränsa jämförelsetiden till 1970-2010.
47 Järnvägens påverkan på bostadsmarknaden – en komparativ studie av Höör och Hörby i Skåne län.
Uppsats inom fastighetsvetenskap av Towa Nilsson och Claudia Carlin, Malmö Högskola 2015.
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Från 2014 trafikerar Östgötapendeln dessutom stationerna i Skänninge och
Motala. Eftersom resandet endast finns för Östgötapendeln som helhet och
sträckan Mjölby-Skänninge-Motala utgör en separat ”gren” med ett turutbud
som skiljer sig från den andra grenen (Norrköping-Linköping-Mjölby) har
redovisningen begränsats till perioden 1993-2013.
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Figur 3-1

Antal dagliga dubbelturer, antal tågresor/inv och år

Antal årliga resor

Turutbudet har ökats huvudsakligen i två omgångar: 1995, från 21 till 32 dubbelturer per vardag, och 2004, till 44 dubbelturer per dag. I samband med ökningen av turutbudet och införandet av stopp på mindre stationer 1995 märks
en fördubbling av resandet, medan turutbudsökningen 2004 inte verkar ha gett
samma synbara effekt. Möjligen har den bidragit till att bibehålla en sedan tidigare inledd trend av ökat tågresande.

Dubbelturer per vardag

Tågresor per inv och år

Årligt påstigande, turutbud och tågresor per invånare och år med Östgötapendeln 1993 –
2013.

Det första jämförelseexemplet från Skåne avser utvecklingen i Billeberga48 i
västra Skåne från återöppnandet av stationen 1986 t o m 2016. Även här har
turutbudet ökats huvudsakligen i två omgångar: 1995, från 11 till 15
dubbelturer per dag, och 2006 till 19 dubbelturer per dag (se Figur 3-2). 2001
infördes fler stationer på banan vilket försämrade restidskvoten tåg/bil i
Billeberga från 0,5 till 0,7. År 2006 infördes strikt takttrafik med fasta minuttal
(timmestrafik).
Ökningen av resandet följer turutbudet relativt väl fram till och med 1994
(turutbudet ökar med 83 %, medan resandet fördubblas). 1995 ökar både
turutbudet och resandet, men medan turutbudet sedan ligger kvar kring 15
48

Billeberga tätort har 1 050 inv (2015)
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Figur 3-2

Tågresor/inv och år

Antal dagliga dubbelturer
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dubbelturer per dag fram till 2005 så fortsätter resandet att öka med nästan 30
%. Denna utveck-ling blir ännu tydligare för perioden efter turutbudsökningen
2006, då turutbudet ligger kvar på den nya högre nivån, medan resandet ökar
med nästan 60 % till 2016. Detta indikerar att införandet av strikt takttrafik har
stor betydelse för den positiva resandeutvecklingen. Resandet ökar stort trots
den försämrade restidskvoten. Dock bör påpekas att tåget är snabbare än bilen
även efter restidsförlängningen för tågen. Befolkningsökningen är omkring 10
% för hela perioden 1986–2016, och kan därför bara förklara en mindre del av
resandeutvecklingen.

Dubbelturer per vardag

Av- och påstigande per vardag, turutbud och tågresor per invånare och år för Billeberga
station i Skåne 1986–2016.

Det andra skånska exemplet är Gärsnäs49 på Österlenbanan. Fram till 2002
trafikerades stationen av dieselmotorvagnar i gles trafik på en dålig banan.
Trenden för resandet var vikande. 2003 rustades banan upp och elektrifierades.
Samtidigt fördubblades turutbudet och det infördes genomgående trafik till
Malmö. Av Figur 3-3 framgår att resandet på stationen efter några år hade ökat
med en faktor fyra när turutbudet hade fördubblats. 2011 ökades turutbudet
ytterligare och strikt takttrafik med entimmesintervaller infördes. Därefter har
resandeutvecklingen åter skjutit fart. I Gärsnäs har restidskvoten sedan
banupprustningen 2003 legat runt 1,0, vilket visar att det går att få stora
resandeökningar trots att tåget inte är snabbare än bilen. Befolkningsökningen i
Gärsnäs har sedan millennieskiftet varit 15 % och kan således bara förklara en
liten del av det fem gånger större resandet. Tåg med hög frekvens och takttrafik
torde vara viktiga framgångsfaktorer.

49

Gärsnäs tätort har 1 094 inv (2015)
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Tågresor/inv och år

Dubbelturer per vardag

Av- och påstigande per vardag, turutbud och tågresor per invånare och år för Gärsnäs
station i Skåne 2000–2016.

Baserat på dessa tre exempel verkar det som om turutbudet behöver komma
upp i en viss nivå för att tåget ska utgöra ett tydligt resalternativ. När turutbudet
nått denna nivå (cirka 12–15 turer per riktning och dag) blir resandeökningen
betydligt större än turutbudsökningen, vilket kan ses i statistiken för Billeberga
från 1996 och framåt och i Gärsnäs från 2003. Turutbudet för Östgötapendeln
börjar på en högre nivå (21 dubbelturer per vardag, mot 6 i Billeberga och
Gärsnäs) och här framstår inte resandeökningen som lika tydligt större än
turutbudsökningen.
Slutsatsen är därför att turutbudet bör ligga på minst 12–15 turer per riktning
och dag (timmestrafik, åtminstone i högtrafik) för att tågresandet ska skjuta
fart. Under denna nivå fungerar tåget inte som ett reellt alternativ annat än för
dem som inte har tillgång till andra färdmedel. Utbudsökningar under denna
nivå verkar bara ge en resandeökning som ligger i samma nivå som
utbudsökningen.

3.3 Åtgärder för att förstärka effekten av nya tågstopp
I samband med 10 nya tågstopp med Krösatåg i mindre orter i norra Skåne och
södra Småland 2013/2014 genomfördes ett antal åtgärder för att marknadsföra
tåget och påverka färdmedelsvalet bland de boende i berörda orter. Effekterna
av de nya tågstoppen och marknadsförings- och påverkansåtgärderna har
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studerats genom en intervjustudie, genomförd av K2 och återges här i
sammandrag.50
En jämförelse av färdmedelsfördelningen före och efter de nya tågstoppen visar
att tågresandets andel ökat från omkring 2 procent, till 7 procent. Samtidigt
hade bussresandets andel minskat med 4 procentenheter. Kollektivresandet har
alltså ökat med 1 procentenhet. Bilresandet hade ökat marginellt medan gångoch cykelresandet minskat något. Det bör poängteras att utvärderingen gjordes
ganska nära efter omläggningen och att detta kan vara en förklaring till de små
ändringarna av färdmedelsval.
De marknadsförings- och påverkansåtgärder som genomförts bestod av postutskick, informationsskyltar vid utfarterna från orterna, en ”prova på tåget”kampanj, samt invigning av de nya stationerna. Invigningen och byggandet av
nya stationer uppmärksammades även i lokaltidningar och lokal-TV. K2:s
studie visar att de olika åtgärderna och kampanjerna uppmärksammats av en
majoritet av de tillfrågade boende i orterna.
Omkring 40 % av de tillfrågade i undersökningen svarade att de inte påverkats
alls av information och kampanjer om att välja tåget. Postutskick, skyltning vid
vägutfarter, ”prova på tåget” och lokala medias bevakning uppgavs av omkring
15 % av de tillfrågade ha haft stor eller ganska stor påverkan på valet att åka
tåg. För stationsinvigningen var andelen som inte påverkats alls lägre (36 %)
och andelen som påverkats i stor eller ganska stor utsträckning större (26 %).
I samband med Krösatågssatsningen Hässleholm – Växjö tillämpades två skilda
strategier avseende tågparallell busstrafik i Skåne och Kronobergs län. I Skåne
slopades i stort sett all tågparallell busstrafik, medan den bibehölls i Kronoberg.
Nettoökningen av kollektivresandet blev ungefär lika stor båda sidor länsgränsen. I Skåne blev det omfattande protester, vilket medfört att vissa turer senare återinrättats, dock med mycket blygsamt resande. I Kronoberg blev det
ingen negativ publicitet p g a bussneddragningar, men trafikekonomin har i
gengäld blivit mycket sämre. Efter ett år hade de nya skånska stationsorterna
fått 72 tågresor per invånare och år medan motsvarande värde i Kronoberg var
ca 25 tågresor per invånare och år.
Parallellt med öppnandet av ny tåg- och busstrafik i Umeå, med omgivande
region, genomfördes ett flertal aktiviteter för bland annat hållbart resande under
perioden 2010-2014. Uppföljningen av dessa aktiviteter resulterade i ett antal
lärdomar om hur man kan gå tillväga för att få fler att välja att resa hållbart.51
Förutom att se till att sprida informationen om alternativen till att resa med bil
till en bred publik och att se till att de kollektiva alternativen faktiskt är bra och
50

K2 Research 2015:1. Pågatåg nordost och Krösatåg. Tio nya järnvägsstationer i nordöstra Skåne och södra
Småland.
51 Trivector Traffic Rapport 2014:107. Utvärdering av projektet Green Citizens of Europe – Rapport 2010-2014.
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lätta att välja, så handlar det om att välja rätt budskap i sin kommunikation.
Informationen bör tydligt förmedla vad invånare och samhälle har att vinna på
mer hållbart resande och att öka den sociala motivationen för hållbart resande.
Människor är sociala varelser som interagerar med varandra och som vill agera
på ett sätt som accepteras av andra människor.
Den kanske viktigaste lärdomen handlar om att inspirera invånarna att prova
nya sätt att resa, eftersom resultaten visar att deltagarna i testaktiviteterna är
mer positiva än de som inte testat. Förmånliga prova på-kampanjer och låga
insteg för nya kollektivtrafikresenärer bör därför vara viktiga åtgärder för att
öka andelen positivt inställda till kollektivtrafiken, personer som sedan kan
bidra till att förändra inställningen till vad som är rimliga resvanor.
Kommunens roll är viktig för att tågsatsningar ska få full effekt, särskilt på
längre sikt. Genom översikts- och detaljplaner kan förutsättningar för
bebyggelseutveckling i stationsnära lägen skapas. Det är också viktigt med
goda GC-vägsanslutningar till stationen, väderskyddade cykelparkeringar där
cykeln kan låsas fast, tillräckliga pendlarparkeringar och trygghetsskapande
åtgärder på stationsområdet.

3.4 Samhällsnytta till följd av ökad tågtrafik
Ett sätt att skatta samhällsnyttan av en satsning på utökad tågtrafik är att studera
hur den ekonomiska tillväxten påverkas av en utökad arbetsmarknad.
En rapport framtagen av Svenska kommunförbundet och Temaplan visar att
den årliga tillväxten av lönesumman – ett mått på den samlade ekonomins
tillväxt, motsvarande ca 60 % av bruttoregionprodukten – under perioden 19872002 var mindre än 0,5 % i de minsta arbetsmarknaderna (upp till 10 000
invånare), medan den var större än 1,5 % i arbetsmarknader med 100 000500 000 invånare, se Figur 3-4. Skillnaderna i tillväxttakt arbetsmarknaderna
emellan förklaras till drygt 50 % av skillnader i invånarantal.52
Detta innebär att en regionförstoring på 10 % från 100 000 till 110 000
invånare, ger en ökning av den årliga tillväxttakten på omkring 2,5 %.

52

Svenska Kommunförbundet, 2004. Tillväxtens geografi.
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Figur 3-4

Lönesummans tillväxt 1987-2002 som funktion av arbetsmarknadsstorlek. Källa: Svenska
Kommunförbundet 2004.

3.5 Kollektivtrafikens betydelse för social hållbarhet
Social nytta uppstår när kollektivtrafik planeras och utformas så att den skapar
tillgång till det utbud och de aktiviteter människor vill nå, exempelvis arbete,
skola, service och fritidsaktiviteter. Social nytta uppstår även när kollektivtrafiken bidrar till att gemensamma rum skapas där sociala relationer mellan
personer i samma eller olika grupper utvecklas. I socioekonomiskt svaga
områden kan en satsning på kollektivtrafik signalera att området inte är
bortglömt vilket kan stärka framtidstron i området och relationen mellan
invånare och offentliga institutioner. Satsningen på BRT-linjen
Malmöexpressen, som går mellan stadsdelarna Rosengård och Västra Hamnen
via centrala Malmö, brukar lyftas fram som ett bra exempel på hur en
kollektivtrafiksatsning kan bidra till att lyfta socioekonomiska svaga områden
och ge dess invånare möjlighet att dra nytta av hela stadens utbud.
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I Figur 3-5 illustreras socioekonomiskt index53 i sydöstra Kronoberg. Ett högt
socioekonomiskt index (> 6) indikerar att området är socioekonomiskt svagt.
Av figuren framgår att Lessebo och Skruv tillhör de socioekonomiskt svagaste
områdena i Kronoberg medan stora delar av Växjö tätort och dess omland
tillhör de socioekonomiskt starkaste områdena i regionen. En satsning på
regionens tågtrafik, med nytt stationsuppehåll i Skruv, skulle alltså kunna bidra
till att lyfta de socioekonomiskt svagare delarna av regionen.

Figur 3-5

Socioekonomiskt index i sydöstra Kronoberg. Index>6 indikerar socioekonomiskt svaga
områden.

I ett samhälle där alla människor ges likvärdiga möjligheter, rättigheter och
skyldigheter behöver alla grupper inkluderas. Vid analys av sociala nyttor är
det därför viktigt att bedöma hur olika grupper gynnas och missgynnas av en
investering. En satsning på tågtrafiken kan bland annat leda till större
tillgänglighet för grupper som i mindre utsträckning har tillgång till körkort och
bil, vilket i Kronoberg är bland annat kvinnor och invånare i yngre (< 24 år)
och äldre (> 65 år) åldersgrupper54.

3.6 Miljöeffekter
Positiva miljöeffekter från kollektivtrafiksatsningar kommer från överflyttning
av resor och persontransportarbete (personkm) från bil till kollektivtrafik.
Erfarenheter på området visar att en begränsad del av resandeökningar med
kollektivtrafiken kommer från att bilister börjar åka kollektivt. I huvudsak kom53

Det socioekonomiska indexet är baserat på tre faktorer – andel förvärvsarbetande, andel med gymnasial
utbildning och andel med ekonomiskt bistånd. Varje geografiskt område tilldelas en poäng inom varje faktor. 1
poäng får de geografiska områden som tillhör de 20 % inom länet som har högst andel förvärvsarbetande,
högst andel med gymnasial utbildning och lägst andel med ekonomiskt bistånd. 3 poäng får de områden som
tillhör de 20 % inom länet som har lägst andel förvärvsarbetande, lägst andel med gymnasial utbildning och
högst andel med ekonomiskt bistånd. Summeringen innebär att alla områden får mellan 3 och 9 poäng.
54 Källa: Trafikverket, 2012, Resvaneundersökning i sydöstra Sverige
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mer istället resandeökningarna från gående och cyklister (på kortare sträckor)
och från kollektivtrafikresenärer som reser mer. Exempel visar dock att strategiska kollektivtrafiksatsningar, med en blandning av åtgärder för att öka
resandet och flytta över resor från bil till kollektivtrafik, kan leda till att
uppemot 40 % av ökningen av kollektivtrafikresandet kommer från tidigare
bilister.55
Utökad tågtrafik innebär även vissa negativa miljöeffekter i form av ökat buller
längs järnvägen, vilket endast i mycket begränsad omfattning kompenseras av
minskad bil- och busstrafik.

3.7 Trafiksäkerhet och folkhälsa
Risken att skadas i trafiken varierar kraftigt mellan olika färdmedel. I Tabell
3-1 redovisas hur många personer som i genomsnitt skadas per miljon personkilometer beroende på färdsätt. Av tabellen framgår att cykel och gång är
färdsätt som innebär stor absolut risk medan buss och tåg innebär minst risk.
Cyklisters och fotgängares relativt stora risk att drabbas av en trafikolycka ska
dock ställas i relation till hur långt en person i genomsnitt reser med de olika
färdsätten under en dag. Exempelvis är den genomsnittliga reslängden med bil
31 km per person vilket är 30 – 42 gånger längre än den genomsnittliga
reslängden med gång eller cykel och 8 – 11 gånger längre än den
genomsnittliga reslängden med tåg eller buss.
Tabell 3-1 Absolut och relativ risk att skadas i trafiken för olika färdmedel. Relativ risk är jämfört med
bil, som är satt till 1,00. Källa: Transportökonomisk Institutt, 1997, Trafiksikkerhetshåndbok
Färdsätt

Absolut risk att skadas per
miljon personkilometer*

Relativ risk

Reslängd per person
och dag (km)

Cykel

1,146

5,73

0,8

Fotgängare

0,826

4,13

1,0

Bilförare

0,200

1,00

Bil: 31,3

Bilpassagerare

0,174

0,87

Bil: 31,3

Buss

0,026

0,13

2,7

Tåg

0,026

0,13

7,7

*) Antal personer som skadas per miljoner personkilometer

I stort sett alla resor med bil och kollektivtrafik inleds och avslutas med en
promenad eller cykeltur till/från parkeringsplatsen eller hållplatsen. Dessa
anslutningsresor är dock generellt betydligt längre vid kollektivtrafikresor, i
synnerhet vid tågresor. Kollektivtrafikresor innebär alltså generellt en betydligt
mer aktiv transport och det finns ett tydligt samband mellan aktiv transport och
minskad risk att drabbas av övervikt och fetma med risk för följdsjukdomar.56

55

Holmberg, B., 2013. Ökad andel kollektivtrafik – hur? En kunskapssammanställning. Trafik och väg.
Institutionen för teknik och samhälle. Lunds tekniska Högskola. Bulletin 286.
56 Se bland annat Trafikverket och Trivector, 2012, Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt
– Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter
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I Tabell 3-2 redovisas hur lång gång- och cykelresa en genomsnittlig bil-, bussoch tågresa ger upphov till i Sverige. Av tabellen framgår att en bussresa i
genomsnitt innebär mer än tre gånger så mycket aktiv mobilitet som en bilresa
och att en tågresa ger nästan sex gånger så mycket aktiv mobilitet som en
bilresa. En person som kör bil till och från arbetsplatsen kommer i genomsnitt
att gå och/eller cykla ungefär en halv kilometer i samband med arbetsresan. En
person som istället tar tåget till arbetsplatsen kommer i genomsnitt gå och/eller
cykla ungefär tre kilometer i samband med arbetsresan.
Tabell 3-2 Genomsnittlig längd på anslutningsresor med gång och cykel vid bil-, buss- och tågresor.
Källa: RVU Sverige, Stockholmsregionen exkluderad.
Färdsätt

Anslutande
cykelresa
Längd (meter)

Anslutande
gångresa
Längd (meter)

Aktiv transport
Längd (meter)

Aktiv transport,
relativt bilresor

Bil

13

255

268

1,0

Buss

75

761

836

3,1

Tåg

383

1 132

1 515

5,7
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4. Trafikering, resande och trafikekonomi

Analysen av jämförelsealternativet och de tre utredningsalternativen har
genomförts i två av varandra oberoende huvudsteg. I det första steget har
möjliga nya Krösatågsuppehåll i Brände udde och Bäckaslöv utvärderats
utifrån förväntad resandeutveckling. Därefter har jämförelsealternativet och de
tre utredningsalternativen utretts, med avseende på resande i ett antal utvalda
resrelationer. Eftersom tågresande generellt innebär längre gångavstånd till
och från hållplats än bussresande har en känslighetsanalys gjorts med
avseende på viktningen av gångtiden till och från hållplatser/stationer.
Målåret för jämförelsealternativet, liksom för samtliga utredningsalternativ,
har satts till 2025. Parametrar och studerade resrelationer redovisas i bilaga
1.

4.1 Nya stationer i Brände udde och Bäckaslöv
Ny station i Brände udde
Ett nytt Krösatåguppehåll i Brände udde, i syfte att förse universitets- och
verksamhetsområdet i östra Växjö, har utvärderats. Resandeeffekterna av ett
nytt uppehåll har beräknats med hjälp av två reserelationer57:



Lessebo-Brände udde, som representerar allt resande österifrån
Alvesta-Brände udde, som representerar allt resande västerifrån

Resuppoffringen idag (se bilaga 1) för Lessebo-Brände udde har beräknats till
121 minuter och för Alvesta – Brände udde till 95 minuter. Resan innebär då
tåg till Växjö C för byte till stadsbuss. Med Krösatåguppehåll i Brände udde
möjliggörs resor till Brände udde utan byte, men med en längre gångtid mellan
stationen i Brände udde och målpunkterna i området. Den beräknade
resuppoffringen med tåguppehåll i Brände udde blir något större än vad den är
idag, både för resor öster- och västerifrån.
Ett nytt tåguppehåll i Brände udde skulle alltså inte leda till ökat resande
till/från Brände udde. En känslighetsanalys, där gångtiden viktas lika högt som
åktiden (istället för dubbelt så högt, enligt vad Kol-Trast föreslår), ger en liten
beräknad resandeökning.
57

Reserelationerna Lessebo-Teleborg och Alvesta-Teleborg betraktas som representativa för ett större
resande då de antas spegla genomsnittliga reslängder. I dessa resrelationer beräknas de nya tåguppehållens
relativa påverkan på den totala restiden.

39
Trivector Traffic

Ny station i Bäckaslöv (Växjö V)
Även i Bäckaslöv, huvudsakligen ett verksamhetsområde väster om centrala
Växjö, har ett nytt tåguppehåll utvärderats på motsvarande sätt som för Brände
udde.
Idag innebär resor till Bäckaslöv tåg till Växjö C för byte till stadsbuss och
precis som för resandet till Brände udde möjliggör ett nytt tåguppehåll resor
med Krösatåg utan byte till Bäckaslöv. Dessutom bedöms ett nytt tåguppehåll
ge något kortare gångtid än vad som är fallet med dagens stadsbuss.
Detta innebär sammantaget en mindre restidsuppoffring för resor till/från Bäckaslöv och en beräknad resandeökning för Bäckaslövsområdet med 5-6 % till
följd av ett nytt tåguppehåll. Viktas gångtid lika högt som åktiden beräknas
resandeökningen istället till knappt 9 %.

Effekter på totalresandet
Hänsyn måste emellertid tas även till det övriga resandet till Växjö, som
påverkas negativt av fler tåguppehåll på vägen i form av en längre restid. Detta
resande är också betydligt större än resandet till Bäckaslöv och Brände udde.
Det dagliga av- och påstigandet på Växjö C är omkring 4 100 resor för tågen.
Detta resande beräknas minska med 0,5-1 % till följd av uppehåll i Bäckaslöv
och Brände udde. Tågresandet till och från Växjö C har här bedömts utgöra 85
% av det totala tågresandet till Växjö, medan 15 % har målpunkt i Bäckaslöv
eller Brände udde, dvs drygt 600 resor per dag.58
Med detta antagande skulle de nya tåguppehållen totalt sett ge en liten resandeminskning. Även om gångtiden viktas lika högt som åktiden blir resultatet bara
en mycket svag resandeökning.
Eftersom ett nytt tåguppehåll i Brände udde inte beräknas ge någon resandeökning till Brände udde (på grund av för långa gångavstånd mellan station och
målpunkter), kan man fråga sig hur tågresandet till Bäckaslöv skulle behöva se
ut i relation till tågresandet till Växjö C för att ett nytt uppehåll skulle ge ökat
resande totalt sett.
Med en fördubbling av andelen resor med Bäckaslöv som målpunkt (från 7,5 %
till 15 % av Växjöresandet) beräknas ett nytt tåguppehåll i Bäckaslöv ge en
resandeökning totalt sett. Det behöver dock motsvara mer än en fördubbling av

58

Helsingborg uppvisar likheter med utredningsalternativet i Växjö, eftersom där redan i nuläget finns en
station på vardera sidan om stadskärnan. Antagande om 15 % av resorna till Teleborg och Bäckaslöv har
gjorts med stöd i resandestatistiken för Helsingborg, där totalt omkring 28 500 dagliga tågresor görs, varav 88
% till Helsingborg C och totalt 12 % till stationerna Ramlösa och Maria söder respektive norr om Helsingborg
C.
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verksamheterna och målpunkterna i Bäckaslöv, vilket får anses vara en mycket
stor utveckling av området.59
För att ett nytt tåguppehåll i Brände udde ska ge en beräknad resandeökning
räcker det inte med att andelen resor med Brände udde som målpunkt ökar,
utan att området närmast det nya uppehållet utvecklas kraftigt för att minska det
genomsnittliga gångavståndet mellan tåget och målpunkterna i området.
Slutsatsen är att nya stationer i Brände udde och Bäckaslöv är svåra att
motivera från resandesynvinkel. Även om de skulle kunna byggas utan kostnad
för samhället är satsningarna mycket tveksamma. Dessa två stationer ingår
därför inte i den fortsatta analysen.

4.2 Dagens trafikupplägg
Tågtrafiken öster om Växjö går i nuläget i ungefär timmestrafik, men utan fasta
minuttal. I vissa tidslägen går SJ-tåg som bara delvis är taxemässigt
samordnade med Öresundstågen60. Emmaboda – Karlskrona går Krösatåg som
har anslutningar till SJ-tåg och Öresundståg i Emmaboda. Inte heller dessa
Krösatåg har konsekvent takttidtabell. Emmaboda-Kalmar går Krösatåg med 8
dubbelturer. Mot Kalmar har Krösatåg och Öresundståg en god tidsmässig
spridning, medan de oftast går med bara 10 minuters mellanrum i motsatt
riktning.
Nuvarande busstrafik i stråket öster om Växjö är utformat som ett komplett och
eget trafiksystem utan närmare samordning med Öresundstågen. Tidtabellerna
är oregelbundna och med varierande körvägar och många fotnoter.
Högre periodkortspris på tågen i Kronobergs län gör att resenärer i resrelationer
med både tåg och buss styrs över mot buss. De olika prisnivåerna gör det svårt
att ta bort bussturer som går parallellt med tågen.

4.3 Jämförelsealternativ (JA)
Jämförelsealternativet är dagens trafikupplägg, men med mer konsekvent
takttidtabell för både tåg och bussar, se bilaga 2. Öresundståg trafikerar
sträckan Växjö – Kalmar och Krösatåg sträckorna Emmaboda – Kalmar och
Emmaboda – Karlskrona, se Figur 4-1. Jämförelsealternativet innebär i stora
drag samma totala trafikproduktion i stråket som dagens trafikupplägg61.

59

Om verksamheter och målpunkter i centrala Växjö blir oförändrade räcker det med en fördubbling i
Bäckaslöv. Men om det sker en ökning i centrum, vilket torde vara troligt, behövs mer än en fördubbling i
Bäckaslöv.
60 Länstrafikbolagens periodkort gäller på SJ-tågen, men kontantbiljetter har ingen ömsesidig giltighet.
61 Tågtrafiken ökar något, medan busstrafiken minskar marginellt
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Figur 4-1

Dagens tågtrafikupplägg, vilket även gäller för jämförelsealternativet. Svart linje =
Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Trafikering
Tidskanaler för Öresundståg finns varje timme Växjö – Emmaboda – Kalmar. I
vissa av dessa tidslägen kan det gå SJ-tåg istället, vilka då förutsätts ha samordnad taxa med Öresundstågen. Det innebär en liten utökning av turutbudet
Växjö – Kalmar jämfört med nuläget.
Krösatågen Karlskrona – Emmaboda går varje timme och har i Emmaboda
anslutningar med Öresundståg mot både Kalmar och Karlskrona.
Krösatåg Emmaboda-Kalmar går med 8 dubbelturer per dag, det vill säga
varannantimmestrafik kl 06-20, liksom idag. Turerna har lagts i luckan mitt
emellan Öresundstågen.62

62

Jämför med nuläget, där K-tågen från Kalmar går bara 10 minuter efter Ö-tågen. I andra riktningen är de
bättre spridda.
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Bussturerna Växjö-Lessebo har lagts i timmestrafik med fasta minuttal mitt
emellan tågen, vilket sammantaget ger två resmöjligheter i timmen i stråket. I
högtrafik finns ytterligare bussturer.
Från Skruv och Kosta finns busstrafik som i Lessebo alltid har anslutning mot
Växjö. Tidtabellen är lagd så att anslutningarna är till/från busslinje 218
Lessebo-Växjö63. I högtrafik går bussturer till Skruv och Kosta en gång i
timmen, medan de går mer sporadiskt i låg- och mellantrafik. Växjö-Åryd
finns också en busstrafik som går en gång i timmen i högtrafik och glesare i
låg- och mellantrafiktid.
Busstrafiken omfattar en något minskad trafikproduktion jämfört med nuläget –
se bilaga 2.

Resandeutveckling
Till följd av en mer konsekvent takttidtabell och framför allt den generella
resandeutvecklingen till 2025 beräknas det totala resandet öka med omkring
440 000 årliga resor (+34 %) jämfört med idag. Samma taxa för regionbussar,
länståg och SJ-tåg skulle kunna ge ytterligare resandeökningar.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar, till följd av ett ökat resande jämfört med idag, samtidigt som
kostnaderna för busstrafiken minskar något och kostnaderna för tågtrafiken
ökar. Dessutom väntas resandeutvecklingen leda till att ett behov av
multipelkopplade Öresundståg på sträckan Växjö-Kalmar, vilket innebär en
merkostnad på omkring 5,6 mkr/år.64 Totalt sett ger detta en genomsnittlig
kostnadstäckningsgrad på 73 %. Marginalkostnadstäckningen65 för genomförda
förändringar jämfört med idag hamnar på närmare 275 %. Den höga
marginalkostnadstäckningen i JA beror till största delen på en generell positiv
resandeutveckling (+25 % till år 2025), vilket ger ökade biljettintäkter med
drygt 20 mkr/år.

4.4 Utredningsalternativ 1A (UA1A)
Utredningsalternativ 1 bygger på att dagens Krösatågstrafik Emmaboda-Kalmar
förlängs hela vägen till Växjö. Här har ett antal underalternativ prövats, för att
se vilken effekt det har på resande och trafikekonomi:


63

Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 8 dubbelturer/dag och stopp endast i
Hovmantorp och Lessebo mellan Emmaboda och Växjö (UA1A).

Det skulle kunna övervägas att lägga bussarna till/från Kosta och Skruv så att de istället passar med
Öresundstågen i Lessebo, Det skulle ge något längre bytestider men i gengäld kortare åktider. I så fall får
busstidtabellerna till Skruv och Kosta förskjutas 30 minuter.
64 Med prognosticerad resandeökning beräknas en ytterligare tur M-L behöva dubbelkopplas jämfört med idag.
65 Marginalkostnadstäckningsgraden beräknas som tillkommande intäkter / tillkommande kostnader, och är ett
mått på hur den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden utvecklas till följd av föreslagna förändringar.
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Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 8 dubbelturer/dag och nya stopp i
Skruv och Åryd (UA1B).
Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 12 dubbelturer/dag och nya stopp i
Skruv och Åryd. Dessutom utökas busstrafiken Lessebo-Kosta till
timmestrafik i lågtrafik och halvtimmestrafik i högtrafik (UA1C).

I samtliga alternativ anpassas den tågparallella busstrafiken till tågtrafikutbudet,
så att busstrafiken så långt möjligt kompletterar tågtrafiken.

Trafikering

Figur 4-2

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 1A. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

I UA1A går Krösatåg på sträckan Emmaboda-Växjö med 8 dubbelturer/dag och
utan stopp i Skruv och Åryd, se Figur 4-2. Busstrafiken är densamma som i JA,
förutom en liten reduktion av den tågparallella busstrafiken Växjö-Lessebo.
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Resandeutveckling
Resandet ökar ca 18 000 årliga resor (+1 %) jämfört med JA, till följd av fler
tågavgångar i stråket Växjö-Kalmar.

Trafikekonomi
Den lilla resandeökningen ger små ökningar av biljettintäkterna, samtidigt som
den utökade tågtrafiken ger ökade kostnader. Marginalkostnadstäckningen är
knappt 12 % och den genomsnittliga kostnadstäckningen 70 %.

4.5 Utredningsalternativ 1B (UA1B)
Trafikering
Utredningsalternativ 1B är identiskt med UA1A, förutom att Krösatågen nu
även gör uppehåll i Skruv och Åryd (se Figur 4-3), samtidigt som busstrafiken
Skruv-Lessebo helt ersätts av tåg och busstrafiken Åryd-Växjö reduceras
kraftigt. De två nya uppehållen jämfört med UA1A ger något längre restider för
resrelationer som inte går till/från Skruv eller Åryd.
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Figur 4-3

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 1B och C. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Resandeutveckling
Som väntat leder tågförbindelser till Skruv och Åryd till resandeökningar
främst i form av resor till och från dessa orter. Totalt beräknas resandet öka
med 44 000 resor per år (+2 %), jämfört med JA.

Trafikekonomi
Precis som i UA1A är intäkterna från ökat resande små, men den reducerade
busstrafiken ger minskade kostnader och en marginalkostnadstäckning på 38
%, samt en genomsnittlig kostnadstäckning på 72 %.

4.6 Utredningsalternativ 1C (UA1C)
Utredningsalternativ 1C har utretts med två underalternativ: Måttlig reduktion
av busstrafiken respektive stor reduktion av busstrafiken, till följd av utökad
tågtrafik, se bilaga 2.
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Trafikering
I utredningsalternativ 1C finns ny Krösatågstrafik på sträckan VäxjöEmmaboda, vilket ger möjlighet till resor med Krösatåg utan byte VäxjöKalmar samt nya tåguppehåll i Åryd och Skruv, se Figur 4-3.
Precis som i jämförelsealternativet går Öresundstågen i timmestrafik och nu
också Krösatåg med 12 dubbelturer per dag istället för 8, på hela sträckan
Växjö-Kalmar. Mellan Emmaboda och Karlskrona går Krösatågen i
timmestrafik och får samma goda anslutningar i Emmaboda som i
jämförelsealternativet. Busstrafiken mellan Åryd och Växjö ersätts helt av
Krösatåg, medan busstrafiken Lessebo-Hovmantorp-Furuby-Växjö reduceras
från 20 i JA till 6 dubbelturer per dag. Resurser flyttas istället över till bussarna
Kosta-Lessebo, som går i timmestrafik i låg- och mellantrafik och i
halvtimmestrafik i högtrafik. Det blir bra anslutningar till tågen i båda
riktningar i Lessebo och bussarna till/från Kosta kan merutnyttjas som
matartrafik till/från tåget inom Lessebo tätort.
I underalternativet med stor bussreduktion tas all busstrafik förutom 1 daglig
dubbeltur (gymnasietur) bort på sträckan Furuby-Hovmantorp-Lessebo, medan
det fortsatt går 6 dubbelturer per dag på sträckan Växjö-Furuby.

Resandeutveckling
Den beräknade resandeutvecklingen till följd av detta trafikupplägg ger totalt
65 000 (+4 %) fler årliga resor än jämförelsealternativet. Resandet till/från
Skruv ökar, liksom till/från Kosta och i stråket Emmaboda-Kalmar som får
tätare tågtrafik med fasta minuttal. Skillnaderna mellan de olika
underalternativen för reduktion av busstrafiken är mycket liten.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar något med de tillkommande resorna jämfört med jämförelsealternativet. Samtidigt gör den utökade tågtrafiken med Krösatåg på sträckan
Emmaboda – Växjö, liksom utökad busstrafik Lessebo – Kosta, att kostnaderna
ökar, se Tabell 4-1. Marginalkostnadstäckningen blir som bäst knappt 12 %, i
alternativet med stor reduktion av busstrafiken. Den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden sjunker därför till ca 65 %.

4.7 Utredningsalternativ 2 (UA2)
Utredningsalternativ 2 har utretts med samma två underalternativ avseende
busstrafiken som UA1C.

Trafikering
Skillnaden mellan UA1C och UA2 består i att UA2 innehåller Öresundstågstrafik på sträckan Emmaboda – Karlskrona i direkttrafik utan uppehåll.
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Turutbudet kompletteras med Krösatåg (12 dubbelturer) som fördubblar
resmöjligheterna i högtrafik och bibehåller tågresmöjligheterna till de mindre
orterna på sträckan. Dessa turer kopplas ihop med Krösatågen mot Växjö så att
det blir resmöjligheter utan byten Växjö – Karlskrona istället för Växjö –
Kalmar som i UA166, se Figur 4-4. Emmaboda blir en knutpunkt som minut 30
angörs av Öresundståg i alla tre riktningarna och minut 00 angörs av Krösatåg
på motsvarande sätt.
I hela trafiksystemet öster om Växjö går Öresundstågen i timmestrafik.
Krösatågen med 12 dubbelturer per dag, vilket innebär timmestrafik i högtrafik
och varannantimmestrafik i lågtrafik.

Figur 4-4

66

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 2. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Dock bibehålls de direkta Öresundstågen Växjö – Kalmar
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Resandeutveckling
Det totala resandet ökar med drygt 77 000 resor jämfört med JA (+4 %). De
största ökningarna jämfört med JA och UA1 sker i resrelationerna Kalmar –
Karlskrona och Emmaboda – Karlskrona. Liksom i UA1C är skillnaderna i resande mellan de olika alternativen för busstrafikens reduktion försumbara.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar något jämfört med både JA och UA1C, samtidigt som kostnaderna ökar ännu mer, vilket ger sämre marginalkostnadstäckning än UA1C (9
%, med stor reduktion av busstrafiken). Den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden sjunker till 60 %.

4.8 Utredningsalternativ 3 (UA3)
Utredningsalternativ 3 har samma principiella trafikupplägg som UA2, med
skillnaden att Öresundstågsuppehållen i Hovmantorp och Lessebo försvinner
och istället ersätts av en mer omfattande busstrafik, se Figur 4-5.
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Figur 4-5

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 3. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Trafikering
Tågen trafikerar systemet precis som UA2 (med undantag för ovan nämnda
borttagna uppehåll), det vill säga timmestrafik med Öresundståg och 12
dubbelturer per dag med Krösatåg. Öresundståguppehållen i Hovmantorp och
Lessebo ersätts av Krösatåg samt av bussar i timmestrafik Lessebo –
Hovmantorp – Furuby – Växjö.
De borttagna uppehållen gör att genomresor med Öresundståg Kalmar – Växjö
och Kalmar – Skåne snabbas upp något, samtidigt som resor Växjö – Lessebo
och Växjö – Hovmantorp blir något långsammare.

Resandeutveckling
Resandet ökar totalt sett med 70 000 årliga resor (+4 %) jämfört med JA, det
vill säga emellan UA1C och UA2.
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Trafikekonomi
UA3 ger störst ökning av biljettintäkterna, bland annat tack vare att långväga
resor med Öresundståg gynnas framför de kortare resorna till/från Lessebo och
Hovmantorp. Den utökade busstrafiken gör dock att alternativet också har de
högsta kostnaderna, vilket ger den lägsta marginalkostnadstäckningen (9 %).
Därmed sjunker den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden till 58 %, se
Tabell 4-1.

4.9 Sammanställning
Samtliga studerade utredningsalternativ ger små ökningar av antalet resor och
därmed biljettintäkter, samtidigt som den utökade tågtrafiken beräknas ge kraftigt ökade kostnader. Totalt ger detta en marginalkostnadstäckning som i bästa
fall hamnar på drygt 38 % (i UA1B).
Tabell 4-1 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av
busstrafiken. Negativa värden är rödmarkerade. Beloppen avser absoluta tal (alltså ej
jämfört med Nuläge eller JA).
Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj)

1,343

1,782

1,800

1,826

1,847

1,859

1,852

Biljettintäkter (mkr)

82,1

107,1

107,9

108,5

109,7

110,7

111,3

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik (mkr)

137,6

146,7

153,4

150,2

168,7

184,8

193,1

Ekonomiskt resultat
(mkr)

-55,4

-39,5

-45,5

-41,7

-59,0

-74,1

-81,8

274%

12%

38%

12%

9%

9%

73%

70%

72%

65%

60%

58%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

60%

Om Kronobergs del i resande, intäkter och kostnader särredovisas, erhålls en
något annorlunda bild. Den genomsnittliga kostnadstäckningen i utredningsalternativen varierar mellan 70 och 90 %. Fortfarande är UA1B det bästa
alternativet, med en genomsnittlig kostnadstäckning på 89 % och en marginalkostnadstäckning på 52 % jämfört med JA, se Tabell 4-2.

Tabell 4-2 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, särredovisning för Kronoberg. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Negativa värden är rödmarkerade. Beloppen
avser absoluta tal (alltså ej jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3
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Totalt resande (milj.)
i Kronoberg)

0,815

1,094

1,112

1,138

1,148

1,147

1,140

Biljettintäkter (mkr)

34,8

45,4

45,9

46,5

47,1

47,1

47,2

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik i Kronobergs
län (mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

60,7

67,4

-12,9

-4,8

-9,6

-5,9

-12,0

-13,6

-20,1

423%

11%

52%

19%

16%

11%

90%

83%

89%

80%

78%

70%

Ekonomiskt resultat
(mkr)
Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

73%

4.10 Känslighetsanalys
För att pröva de framräknade resultatens robusthet har en känslighetsanalys
genomförts, där två av de ingående variablerna har ändrats.
Till att börja med har gångtiden viktats med 1 istället för som ovan 2, vilket
innebär att gångtiden till och från stationer och hållplatser inte skulle ses som
en större uppoffring för resenärerna än tiden ombord på tåg och bussar. Syftet
med detta är för att studera vilken betydelse det har att busstrafik i utredningsalternativen ersatts av tågtrafik, med stationer på längre genomsnittligt avstånd
från start- och målpunkter än befintliga busshållplatser.
Att vikta gångtiden lika lågt som åktiden (i verkligheten motsvarat av att männis-kor inte skulle ha mer emot långa gångavstånd till hållplatser än långa
åktider med bussar och tåg) skulle ge något bättre resultat för
utredningsalternativen. Fortfarande ger UA1B det bästa ekonomiska resultatet
(72 % genomsnittlig kost-nadstäckning) och UA2 det bästa resultatet med
avseende på antal resor (+6 %).
Därefter har effekten av en kraftigt ökad utbyggnad av de nya stationsorterna
Skruv och Åryd studerats, för att undersöka hur kommunerna kan använda
planeringen för att påverka resandet genom en ökad befolkning i orter på
pendlingsavstånd från i första hand Växjö.
Att anta en ökad befolkning (och samma per capita-resande som i JA och alla
UA) i Skruv och Åryd, till följd av en stationsorienterad planering bekräftar
tidigare beräknade resultat. En tredubbling av befolkningen i Skruv och Åryd
ger 84 % genomsnittlig kostnadstäckning i UA1B (jämfört med 72 % i UA1B
utan utbyggnad i Åryd och Skruv).
Att vikta gångtiden lika högt som åktiden och samtidigt anta en kraftig
befolkningsutveckling i Skruv och Åryd ger 84 % genomsnittlig kostnadstäckning i UA1B, se Tabell 4-3.
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Tabell 4-3 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, enligt känslighetsanalysens antaganden. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Beloppen avser absoluta tal (alltså ej
jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj)

1,343

2,140

2,164

2,231

2,288

2,306

2,276

Biljettintäkter (mkr)

82,1

123,7

127,7

125,8

128,0

129,4

129,8

Kostnader (mkr)

137,6

146,7

153,4

150,2

168,7

184,8

193,1

Ekonomiskt resultat (mkr)

-55,4

-23,0

-28,7

-24,4

-40,7

-55,3

-63,3

456%

16%

59%

20%

15%

13%

84%

81%

84%

76%

70%

67%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig kostnadstäckning

60%

Slutsatsen av genomförda trafikekonomiska utvärderingar av trafikuppläggen är
att trafikekonomin fortsatt är bäst i UA1B, där Krösatågen går med 8 dubbelturer/dag längs hela sträckan Växjö-Kalmar, med uppehåll i Skruv och Åryd.
Detta utredningsalternativ är jämförbart med JA, avseende trafikekonomin. Om
Krösatåg ska trafikera sträckan Emmaboda-Växjö bör de alltså göra uppehåll
även i Skruv och Åryd, samtidigt som busstrafiken till dessa orter reduceras.
En särredovisning av känslighetsanalysens resultat för Kronobergs del ger en
beräknad vinst för trafikuppläggen i JA och UA1B och i övriga alternativ en
genomsnittlig kostnadstäckning på 80-95 %, se Tabell 4-4.
Tabell 4-4 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, enligt känslighetsanalysens antaganden. Särredovisning för Kronoberg. OBS! För
UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Beloppen
avser absoluta tal (alltså ej jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge
Totalt resande (milj) i
Kronoberg

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

0,815

1,354

1,378

1,444

1,489

1,488

1,459

Biljettintäkter (mkr)

34,8

52,8

53,5

54,4

55,9

55,8

55,6

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik i Kronobergs
län (mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

59,0

67,4

-12,9

2,6

-2,0

2,0

-3,2

-3,2

-11,8

719%

14%

74%

35%

35%

17%

105%

96%

104%

95%

95%

83%

Ekonomiskt resultat
(mkr)
Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

73%
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5. Infrastrukturbehov och investeringar

I figurerna nedan visas bangrafik för dagens banor mellan Kalmar/Karlskrona
och Växjö.

Figur 5-1

Bangrafik Kalmar C – Växjö
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Figur 5-2

Bangrafik Karlskrona C – Emmaboda

I följande avsnitt redovisas schablonkostnader för nybyggnation av stationer
med eller utan mötesspår. Dessutom görs en uppskattning av
investeringskostnader för infrastrukturen som krävs för att realisera JA, UA1A,
UA1B, UA1C, UA2 och UA3.
Det bör framhållas att utökad tågtrafik innebär att man hamnar nära banans
kapacitetsgräns. En körbar tidtabell kan åstadkommas med nedan föreslagna
investeringar, men det kan inte uteslutas att ökad störningskänslighet innebär en
försämrad punktlighet för befintliga tåg. Eventuellt krävs fler mötesstationer.
Eftersom de nuvarande och planerade mötesstationerna är relativt jämnt
fördelade rör det sig i så fall om 4-5 nya mötesstationer Växjö – Emmaboda, d
v s en ny mötesstation mellan varje befintlig.67 Det behövs fördjupade
kapacitetsanalyser innan eventuellt beslut fattas om utökad tågtrafik.

5.1 Investeringskostnader vid nybyggnation av en station
I Tabell 5-1 beskrivs ungefärlig investeringskostnad vid nybyggnation av en
station68. Vilken lösning som lämpar sig bäst beror på förutsättningarna i
respektive ort. Om det är möjligt att nyttja befintligt mötesspår eller
planskildhet kan det gå med en billigare lösning. Anledningen till att samtliga
kostnader är angivna i ett intervall beror på olika förutsättningar och standarder
ger olika kostnader. Ett mötesspår bedöms kosta 80–100 mkr, medan en
enkelplattform beräknas till 15–25 mkr. Skillnaden i kostnad för en plattform
kan t.ex. vara om det behöver flyttas kontaktledningsbryggor eller ej.
67

Möjligen kan Hovmantorp-Lessebo undantas, eftersom det är den kortaste delsträckan. I så fall räcker det
med 4 ytterligare mötesstationer på sträckan, d v s ytterligare ca 360 mkr. Annars blir det ytterligare ca 450
mkr.
68 Källa: Västtågsutredningen, Västra Götalandsregionen, 2017
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Tabell 5-1 Ungefärlig investeringskostnad för olika åtgärder, plattformar, mötesspår och förbigångsspår (mkr). Källa: Västtågsutredningen, Västra Götalandsregionen 2017.
Befintlig
infrastruktur

Nya plattformar Ny gångförbindelse
till plattform

Total
kostnad
(mkr)

Dubbelspår max 160
km/h

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Dubbelspår >160 km/h
alternativ 1

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Plattformar vid
förbigångsspår
30–40 mkr

Planskild
30–50 mkr

220–290

Plattform
vid huvudspår
15–25 mkr

Krävs ej

Mittförlagd
plattform
25–60 mkr

Korsning i plan
5–10 mkr

Sidoplattformar
30–40 mkr

Alt A: Planskild
25–35 mkr

Dubbelspår >160 km/h
alternativ 2

Förklarande skiss Nya sidospår
(rött=nytt)

2 förbigångsspår
160–200 mkr

Enkelspår utan mötesspår

Enkelspår och
mötesspår

Enkelspår och
mötesspår

15–25

30–7069

Alt A:
55–75

Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Alt B:
35–50
Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer det att krävas
mötesspår)
alternativ 1

Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer det att krävas
mötesspår)
alternativ 2

69

Nytt mötesspår
80–100 mkr

Nytt mötesspår
80–100 mkr

Mittförlagd
plattform vid
nytt mötesspår
25–35 mkr

Plattformar vid
nytt mötesspår
30–40 mkr

Den övre delen av spannet inkluderar att det krävs att spåret vidgas/flyttas.

Alt A: Planskild
20–30 mkr

Alt A:
125-165

Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Alt B:
110-145
Alt A: Planskild
25–35 mkr
Alt B Korsning i
plan 5–10 mkr

Alt A:
135-175
Alt B:
115-150
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5.2 Investeringskostnader i JA
Beslutat mötesspår i Skruv inklusive planskild plattformsförbindelse.
Därutöver behövs en ny lång mötesstation i Madesjö70 (ca 3 km v om Nybro, ca
90 mkr) för att kunna köra långa godståg dagtid. Dessutom ger det
förutsättningar för att Krösatåg ska kunna läggas mitt emellan Öresundstågen, d
v s med bättre spridning än idag från Kalmar. Nybro har inte har full längd på
mötesspåret.
Dessutom behöver det kompletteras med en plattform71 inkl plattformsförbindelse72 i Örsjö (45 mkr) för ökad robusthet.
Summa: Ca 135 mkr samt beslutat mötesspår i Skruv.

5.3 Investeringskostnader i UA1A
Samma investeringskostnader som i JA behövs samt förlängning av mötesstationen i Åryd (30 mkr73) för att kunna hantera möten mellan fullängds
godståg alternativt möten mellan fullängds godståg och Krösatåg. Summa: Ca
165 mkr samt beslutat mötesspår med planskildhet i Skruv.

5.4 Investeringskostnader i UA1B och UA1C
Samma som i UA1A samt plattformar74 i Åryd (35 mkr) och Skruv (30 mkr). I
Åryd inkl plattformsförbindelser75 (30 mkr). Att bygga endast en plattform på
någon av stationerna skulle ge stor störningskänslighet. I Åryd är det inte
möjligt i UA1C, eftersom där är systemmöten mellan Krösatåg. Utnyttjande av
befintliga vägövergångar istället för planskildheter innebär stora
trafiksäkerhetsrisker och kan inte rekommenderas.
Summa investeringskostnad: Ca 260 mkr samt beslutat mötesspår i Skruv.

5.5 Investeringskostnader i UA2
Samma som i UA1B / UA1C samt en ny mötesstation76 i Torskors (ca 10 km s
om Spjutsbygd, ca 80 mkr). Summa investeringskostnad: Ca 340 mkr.

70

En ny lång mötesstation kostar 80 – 100 mkr
En enkelsidig plattform kostar 15-25 mkr
72 En planskild plattformsförbindelse kostar 20-30 mkr
73 Förlängning av befintlig mötesstation bedöms kosta 20-40 mkr
74 2 st sidoplattformar kostar 30-40 mkr vardera i Åryd och Skruv. I Åryd antas genomsnittlig kostnad (35 mkr)
och i Åryd lägre kostnad (30 mkr) p g a förberedelser vid mötesspårsbygget.
75 En planskildhet i Åryd kostar 25-35 mkr. I Skruv byggs en planskildhet i samband med mötesspåret.
76 En ny fullängds mötesstation kostar 80-100 mkr. Om det skulle räcka med en kort mötesstation reduceras
kostnaden till 60-80 mkr. Här räknas med en kostnad mitt emellan = 80 mkr.
71
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5.6 Investeringskostnader i UA3
Samma som i UA2. Total investeringskostnad: Ca 340 mkr.
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6. Utvärdering

I följande avsnitt utvärderas de olika alternativen (JA, samt UA1, UA2 och
UA3). Utvärderingen görs utifrån följande parametrar:









Ortsutveckling och regionala effekter
Resandeutveckling
Fysiska förutsättningar
Miljöeffekter
Restidseffekter
Ekonomi
Folkhälsa
Vilka trafikupplägg leder till positiv regional utveckling?

6.1 Regionala effekter och ortsutveckling
De regionala effekterna har här utvärderats med hjälp av en skattning av hur
mycket den ekonomiska tillväxten påverkas i Växjö med omgivande arbetsmarknad. Eftersom arbetsmarknaderna runt Växjö, Kalmar och Karlskrona
överlappar varandra har här enbart effekterna för Växjös del beräknats, för att
undvika att samma effekter räknas hem i fler än en arbetsmarknad. Växjös
arbetsmarknad har här definierats som den befolkning som når Växjö inom 45
minuter – se Figur 6-1 som illustrerar kollektivtrafikens täckning. I renodlade
bussrelationer har biltrafiken en större täckning, medan kollektivtrafiken ofta
har större täckning där det finns tåg. Ny regionaltågstrafik kan således
förväntas innebära en förbättrad regional tillgänglighet.
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Figur 6-1

Kollektivtrafiktäckning inom 45 minuters restid från Växjö station. Källa: Norrlandsresan.77

Området i figuren stämmer relativt väl med SCB:s kommunbaserade definition
av Växjös arbetsmarknad: Växjö, Tingsryd, Alvesta, Lessebo och Uppvidinge
kommuner.78 Tillsammans har dessa kommuner omkring 140 000 invånare, vilket är drygt 70 % av den samlade befolkningen i Kronobergs län.79 Den
samlade bruttoregionprodukten i Kronobergs läns var år 2015 74,5 miljarder
kronor.80 Växjös arbetsmarknads BRP bör alltså uppgå till omkring 52,2
miljarder kronor (0,7*74,5), varav 31,3 miljarder kronor utgörs av lönesumman
(60 % av BRP).
Dessa värden har, tillsammans med sambandet mellan arbetsmarknadsstorlek
och ekonomisk tillväxt i kapitel 3.4, använts som indata för att översiktligt beräkna samhällsnyttor av de olika trafikuppläggen.

JA och UA1A – dagens tågtrafik
Jämförelsealternativet, liksom utredningsalternativ 1A är detsamma som
dagens trafik med avseende på tågtrafikens och kollektivtrafikens geografiska
täckningsgrad i stråket Växjö – Kalmar, vilket gör att det inte leder till någon
utökad arbetsmarknad eller större tillväxteffekter för Växjös arbetsmarknad.
77

78

Norrlandsresan: http://reseplanerare.norrlandsresan.se/bin/query.exe/sn?L=vs_norrlandsresan&ujm=
1&mapType=REACH. [2017-09-14].

SCB, 2015. Lokala arbetsmarknader. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistikrams/produktrelaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/forteckning-over-lokalaarbetsmarknader/
79 SCB, 2016. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2016 och befolkningsförändringar 1 januari–30 juni
2016. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-ochriket/forsta-halvaret-2016/
80 SCB, u.å. Regionala räkenskaper 2000-2015. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/regionalrakenskaper/
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UA1B, UA1C och UA2 – tågtrafik med stopp i Skruv och Åryd
Tågstopp i framför allt Skruv leder till en liten utökning av Växjös arbetsmarknad. Här har antagits en ökning med 2 000 invånare (till befintliga ca
159 000 invånare år 202581), vilket utifrån ovan givna indata och samband leder
till en ökning av den årliga tillväxttakten med ca 0,5 %, eller 1,5 mkr per år i
ökad BRP-tillväxt. Om detta räknas upp för de 8 åren 2017-2025 blir det en 12
mkr (8*1,5=12) större årlig BRP-tillväxt år 2025 i UA än i JA.
Nya tågstationer skulle kunna få positiva effekter på befolkningsutvecklingen i
framförallt Åryd, som får mycket kort pendlingsavstånd till Växjö, men även i
Skruv som får kraftigt förbättrade förutsättningar för arbetspendling till regionens tre stora arbetsmarknader. I Åryd skulle en framtida station dessutom
kunna integreras i områden där bostads- och verksamhetsutbyggnad planeras.

UA3 – färre Öresundstågstopp
I UA3 möjliggör Krösatågssatsningen mellan Växjö och Emmaboda att
Öresundstågstoppen i Hovmantorp och Lessebo tas bort, vilket i sin tur minskar
restiden mot Kalmar så att även Nybro hamnar inom 45 minuters restid från
Växjö. Detta innebär en ytterligare ökning av Växjös arbetsmarknad med
17 000 invånare, utöver de 2 000 invånarna som tillkommer till följd av
tåguppehåll på nya orter (främst Skruv). Detta leder till en ökning av den årliga
tillväxttakten med ca 2,5 % jämfört med JA, vilket kan omsättas till 13,5 mkr
per år i ökad BRP-tillväxt. År 2025 innebär det 108 mkr större årlig BRPtillväxt i UA än i JA.
Liksom i UA1 och UA2 kan nya stationer i Åryd och Skruv medföra positiva
effekter på befolkningsutvecklingen i de båda orterna. Samtidigt innebär UA3
försämrad tillgänglighet till regionens arbetsmarknader för de som är bosatta i
Lessebo och Hovmantorp. Lessebo kommun har en stor andel utpendling och
en betydande del av utpendlingen från båda orterna går mot tätorter där
Öresundstågen stannar idag.

6.2 Resandeutveckling
JA
Jämförelsealternativet innebär ett beräknat ökat kollektivresande med omkring
440 000 resor/år (+34 %), jämfört med idag. Resandeökningen blir alltså stor i
JA jämfört med nuläget, framför allt beroende på en antagen fortsatt positiv
generell resandeutveckling. Samma taxa för regionbussar, länståg och SJ-tåg
skulle kunna ge ytterligare resandeökningar.

81

Framräknat från 2017 till 2025 utifrån siffror hämtade från: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/kommuner-i-siffror/ [2017-09-28].
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UA1A
Utredningsalternativ 1A beräknas ge 18 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA1B
Utredningsalternativ 1B beräknas ge 44 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA1C
Utredningsalternativ 1C beräknas ge 65 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA2
Utredningsalternativ 2 beräknas ge 77 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA3
Utredningsalternativ 3 beräknas ge 70 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.
De tre utredningsalternativen med nya stationer i Åryd och Skruv och en
utökad Krösatågstrafik till 12 dubbeltur per dag (UA1C, UA2, UA3) ger som
framgår ovan relativt likartade effekter. Resandeökningarna blir i samma
storleksordning i alla alternativen.
Restidskvoterna tåg/bil blir bra i samtliga i alternativ.

6.3 Fysiska förutsättningar
I JA förutsätts inga andra infrastrukturåtgärder än nytt mötesspår i Skruv, vilket
anläggs på stationsområdet där det tidigare funnits mötesspår. Dessutom ingår
nytt mötesspår i Madesjö och ombyggnadsåtgärder i Örsjö, vilka inte heller
bedöms innebära stora intrång eller andra fysiska problem.
I utredningsalternativen ingår plattformsutbyggnader i Åryd och Skruv, samt
några nya och förlängda mötesspår samt kompletterande stationsåtgärder. Inga
av dessa åtgärder bedöms leda till större intrång eller vara fysiskt svårgenomförbara.

6.4 Miljöeffekter
Miljöeffekterna av de olika utredningsalternativen har här skattats utifrån en
beräkning av värdet av en överflyttning av persontransportarbete från bil till
kollektivtrafik, samt en överslagsberäkning av ökat buller till följd av ökad tågtrafik.
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Utredningsalternativen leder till ett ökat persontransportarbete med kollektivtrafik jämfört med jämförelsealternativet. Hälften av detta antas komma från resor som annars hade gjorts med bil, medan den andra hälften från resor som annars hade gjorts med gång och cykel eller som inte hade gjorts alls. Beräkningsvärden framtagna av Svensk Kollektivtrafik ger en ekonomisk värdering av
utredningsalternativen på omkring 75 000–425 000 kr per år i minskade utsläpp
(CO2-ekvivalenter) från biltrafiken, jämfört med JA, se Tabell 6-1.82 Eftersom
det i huvudsak rör sig om en tågsatsning och ökat resande med tåg antas miljöeffekten per ökad personkilometer med kollektiva färdmedel medföra en
kostnad på 0 kr.
Tabell 6-1 Värdering av minskade utsläpp till följd av kollektivtrafiksatsningar enligt utredningsalternativen. Persontransportarbetet i nuläget är 153 737 tusen pkm/år.
JA

UA1A

UA1B

UA1C

153 737

154 717

155 421

158 898

158 148

159 396

Jmft m JA (tusen pkm/år)

3 176*

980

1 684

3 162

4 411

5 659

50 % överflyttning från bil (tusen pkm/år), jmft m JA

1 588*

490

842

1 581

2 206

2 830

Antal överflyttade fordonskm
i bil (tusen pkm/år), jmft m JA

1 323*

408

702

1 317

1 838

2 358

+74

+126

+237

+331

+424

Persontransportarbete med
kollektivtrafik (tusen pkm/år)

Ekonomiskt värde (tusen
kr/år), jmft m JA

UA2

UA3

* Jämfört med nuläget.

UA3 ger det största ekonomiska värdet, till följd av störst ökning av antalet
personkilometer med kollektiva färdmedel. Detta beror i sin tur på att
alternativet innebär ett trafikupplägg med indragna Öresundstågstopp i
Hovmantorp och Lessebo, vilket snabbar upp längre tågresor och gör dem mer
attraktiva.
I samtliga utredningsalternativ leder en ökad tågtrafik till förhöjda bullernivåer
längs med järnvägen. Överslagsberäkningar ger en ökning från av ekvivalentnivån från ca 52,5 dbA till 53,5 dbA. Samtidigt minskar buller från buss- och
biltrafiken lokalt till följd av överflyttningar av resor, men denna effekt är
sannolikt betydligt mindre.

6.5 Restid jämfört med bil
JA
I Tabell 6-2 visas restidskvoter mellan kollektivtrafik (snabbaste turen under en
högtrafiktimme) och bil i JA och UA1A om kollektivtrafikens väntetider är räknas bort. Av tabellen framgår att tåg i JA är ett restidsmässigt attraktivt
82

Svensk Kollektivtrafik 2011. Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. Varje fordonskilometer med bil
innebär 1,2 personkilometer och varje fordonskilometer med bil innebär en samhällsekonomisk kostnad på
0,18 kr till följd av utsläpp.
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alternativ till bil vid resor mellan Växjö och orter i Kalmar och Blekinge län
som har direkta tågförbindelser till Växjö.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,6 1,0 1,4 1,3 0,9

0,9

1,0

1,0 1,0

Kalmar

1,0

1,4

1,0

1,1

1,4

0,9

1,0 1,0 1,1 1,1

1,0

1,0

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,4

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3 1,0 1,5 1,2 1,1

1,0

1,1

0,6

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,3

Kalmar

Örsjö

1,1

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-2 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil. I kollektivtrafikrestiden är gångrestid till/från station
eller hållplats, samt eventuell bytestid medräknad. Restiden för den snabbaste turen under
varje timme har använts. I bilrestiden är gångrestid till/från parkering och tid för parkeringssök medräknad.

-

UA1A
I Tabell 6-3 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. Färgmarkeringarna i tabellen indikerar
om restidskvoten minskat (grön) eller ökat (röd) jämfört med JA. Vid resor till
Växjö är restiden med tåg och bil ungefär densamma i merparten av
relationerna.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,3 1,0 1,2 1,2 0,9

0,9

1,0

1,0 1,0

Kalmar

1,0

1,4

1,0

1,1

1,4

0,9

1,0 1,0 1,1 1,1

1,0

1,0

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,4

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3 1,0 1,5 1,2 1,1

1,0

1,1

0,6

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,3

Kalmar

Örsjö

1,1

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-3 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA1B och UA1C
I Tabell 6-5 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. Färgmarkeringarna i tabellen indikerar
om restidskvoten minskat (grön) eller ökat (röd) jämfört med JA. Vid resor till
Växjö är restiden med tåg och bil ungefär densamma i merparten av
relationerna.
Det ska poängteras att tabellen nedan inte tar hänsyn till det ökade turutbudet i
flera relationer, bland annat Kalmar – Växjö. Trots att restidskvoten mellan
kollektivtrafik och bil har ökat svagt i UA1B och UA1C har möjligheterna att
resa mellan orterna förbättrats kraftigt tack vare det ökade antalet direkttåg.
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Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,1 1,0 1,1 1,1 0,9

1,0

1,0

1,1 1,1

Kalmar

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0 0,9 1,2 0,9

0,9

0,9

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,2

1,0

1,1

1,3

1,1

1,4 1,0 1,5 1,6 1,1

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,2

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-4 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA2
I Tabell 6-5 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. För Växjö innebär UA2 en viss
försämring vid resor från Lessebo, Vissefjärda och Holmsjö och en viss
förbättring vid resor från Skruv, Örsjö, Trekanten och Smedby.
För Kalmar och framförallt Karlskrona innebär UA2 tydliga förbättringar i nästan samtliga resrelationer.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,2 1,0 1,2 1,2 0,9

1,0

1,1

1,0 1,0

Kalmar

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0 0,9 1,0 0,9

1,1

1,1

1,0 1,0

Karlskrona

1,0

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

1,0 0,9 1,1 1,2 1,0

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,2

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-5 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA3
I Tabell 6-6 redovisas restidskvoter i UA3. Vid resor mellan Växjö och orter
öster om Lessebo blir restiden med tåg kortare eller likvärdig med restiden med
bil.
Observera att kollektivtrafikrestiden som tabellen är baserad på är ett
medelvärde av Krösatågen och Öresundstågen. I UA3 är restiden med
Öresundståg mellan Växjö och orter öster om Emmaboda kraftigt förkortad.
Samtidigt blir restidskvoten vid resor till eller från orter där Öresundstågen inte
lägre stannar sämre.
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Holmsjö

Bergåsa

0,8

1,1 0,9 1,1 1,1 0,8

0,9

1,0

1,1 0,9

Kalmar

0,8

1,0

1,1

1,2

1,0

0,9

1,0 0,9 1,0 0,9

1,1

1,1

1,0 1,0

Karlskrona

0,9

0,9

1,0

1,1

0,9

0,9

1,0 0,9 1,1 1,2 1,0

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,3

Smedby

Emmaboda

1,2

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-6 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

6.6 Ekonomi
Samtliga studerade alternativa trafikupplägg ger något ökade kostnader, vilket
ska ställas mot det ökade resande och därmed ökade intäkter som dessa
alternativ innebär. Nedan redovisas siffror för hela trafiksystemet, samt för
Kronobergs del inom parentes.

JA
Jämförelsealternativet beräknas ge den bästa kostnadstäckningen av de olika
alternativen; närmare 275 % (423 %) i marginalkostnadstäckning och 73 %
(90 %) i genomsnittlig kostnadstäckning.

UA1A
Utredningsalternativ 1A ger en marginalkostnadstäckning på 12 % (11 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 70 %
(83 %).

UA1B
Utredningsalternativ 1B ger en marginalkostnadstäckning på 38 % (52 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 72 %
(89 %).

UA1C
Utredningsalternativ 1C ger en marginalkostnadstäckning på 12 % (19 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 65 %
(80 %).

UA2
Utredningsalternativ 2 ger en marginalkostnadstäckning på 9 % (19 %), vilket
gör att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 60 % (80 %).

UA3
Utredningsalternativ 3 ger en marginalkostnadstäckning på 9 % (11 %), vilket
sänker den genomsnittliga kostnadstäckningen till 58 % (70 %).
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6.7 Folkhälsa
Folkhälsoeffekterna av de olika alternativen har beräknats med hjälp av verktyget HEAT83, som värdet av den ökade fysiska aktivitet som en överflyttning
från bilresor till kollektivtrafikresor, med anslutande gång- och cykelresor till
och från hållplatser och stationer, jmfr Tabell 3-2.
Eftersom de olika trafikuppläggen skiljer sig åt huvudsakligen vad gäller
förutsättningarna för regionala och interregionala resor har det antagits att de
nya kollektivtrafikresor som inte är överflyttning från bil (50 %) är helt nya
resor, som görs till följd av att de kollektiva resmöjligheterna förbättras, inte
överflyttning från gång och cykel. Detta antagande bedöms rimligt då det
framför allt rör sig om utökad tågtrafik, med avstånd som vanligen överstiger
gång- och cykelresors längd. Samtidigt reduceras busstrafiken, vilken kan ses
som en konkurrent till gång och cykel, med sina kortare avstånd mellan
hållplatserna.
Nedan redovisade siffror är den samhällsekonomiska värderingen av ökad
fysisk aktivitet i de olika utredningsalternativen, i jämförelse med JA. Någon
värdering av jämförelsealternativet i relation till nuläget har inte kunnat göras
eftersom det ökade resandet i jämförelsealternativet beror på en generell
resandeökning och inte en överflyttning från bil till följd av förbättrad
kollektivtrafik.

UA1A
Utredningsalternativ 1A innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 139 000
kr/år, jämfört med JA.

UA1B
Utredningsalternativ 1B innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 571 000
kr/år, jämfört med JA.

UA1C
Utredningsalternativ 1C innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 709 000
kr/år, jämfört med JA.

UA2
Utredningsalternativ 2 innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 972 000
kr/år, jämfört med JA.

UA3
Utredningsalternativ 3 innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 960 000
kr/år, jämfört med JA.

83

http://www.heatwalkingcycling.org/index.php
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6.8 Vilka trafikupplägg leder till positiv regional utveckling?
En Krösatågssatsning Växjö – Emmaboda kan få stor betydelse för
utvecklingen av orterna Åryd och Skruv. Likartade förutsättningar för
utveckling som i Gästrikland, Uppland, Östergötland och Skåne bör finnas.
Särskilt i Åryd, med kort restid till Växjö, kan en station skapa förutsättningar
för bostadsutbyggnad. Såväl Åryd som Skruv är emellertid små tätorter
(vardera 600–700 invånare per ort), vilket ger en mycket begränsad effekt på
den samlade regionala utvecklingen. På den enkelspåriga Kust-till-kustbanan
finns inte plats för att köra Krösatåg tätare än en gång i timmen. För att
tillskapa attraktiva pendlingsmöjligheter på en så kort sträcka som Åryd-Växjö
(12 km) är timmestrafik i rusningstid i underkant.
Resandeökningen i Hovmantorp och Lessebo kan bli väl så stor räknat i antal
nya resor jämfört med Åryd och Skruv. I dessa större orter skulle tågutbudet i
rusningstid öka från timmestrafik till halvtimmestrafik. Som jämförelse kan
nämnas att i den skånska delen av Krösatågssatsningen Hässleholm-Växjö var
resandeökningen i Osby84 mer än dubbelt så stor som den sammanlagda
resandeökningen i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg.85 Då bör noteras att
Osby sedan tidigare hade en ganska väl utbyggd tågtrafik. En påtaglig
förbättring av resmöjligheterna i Hovmantorp och Lessebo kan uppnås även
utan Krösatågssatsning, genom att bussturerna läggs mitt emellan tågturerna.
Med strikt takttrafik för både tåg och bussar kan en ytterligare effekt nås.
En aspekt att väga in när en Krösatågssatsning Växjö-Emmaboda diskuteras är
förutsättningarna för att få till stånd en tågtrafik med god punktlighet. De
senaste åren har flera nya mötesstationer byggts på Kust-till-kustbanan och med
Skruv 2018 blir det en ganska jämn fördelning av mötesstationer mellan Växjö
och Emmaboda. Längsta avståndet mellan två mötesstationer blir 13 km (ca 7
minuter)86. Det är en relativt god standard på en bana med en stomtrafik i
timmesintervaller samt viss annan trafik, främst godståg. Om Krösatågstrafik
startas utökas antalet tåg per maxtimme och riktning från 2 till 3 och då ökar
risken för förseningar. På korta enkelspåriga sträckor går det ofta bra att köra 3
tåg i timmen, men mellan Alvesta och Kalmar är det 13 mil. På hela den
sträckan skulle det bli upp till 3 tåg per timme och riktning i rusningstid. I
nuläget torde inte finns någon så lång enkelspårssträcka i Sverige som
trafikeras med 3 tåg i timmen eller mer. Att komplettera med ytterligare
mötesstationer kan vara en möjlighet, men eftersom mötesspårsavstånden är så
jämnt fördelade skulle det behövas ett nytt mötesspår mellan varje befintligt87

84

I Osby blev turutbudsökningen lika stor som den skulle kunna bli i Hovmantorp och Lessebo, d v s utökning
från timmestrafik till halvtimmestrafik i rusningstid.
85 2013-2014 ökade kollektivresandet i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg inkl omgivande landsbygd med ca
40 resor/vardag. Det kan jämföras med ökningen i Osby som var 200 resor/vardag (420 tågresor – 220
bussresor)
86 Växjö-Åryd är 13 km
87 Möjligen med undantag av Hovmantorp-Lessebo, som bara är 9 km
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om det ska få någon större påverkan på punktligheten88. Även med fler
mötesstationer mellan Växjö och Emmaboda riskerar punktligheten att
försämras om Krösatågstrafik införs89. Samtliga utredningsalternativ innebär en
utökad tågtrafik på den enkelspåriga Kust-till-kustbanan. Utökningen är något
mindre i UA1A och UA1B än i övriga alternativ.

6.9 Samlade effekter
De effekter av utredningsalternativen som kunnat kvantifieras har samlats i
Tabell 6-7, med de bästa alternativen avseende respektive bedömningskriterium
markerade i grönt.
Tabell 6-7 Kvantifierade effekter av utredningsalternativen, jämfört med JA, år 2025.
UA1A
Ökat antal resor/år

UA1B

UA1C

UA2

UA3

+18 000

+44 000

+65 000

+77 000

+70 000

Marginalkostnadstäckningsgrad

12 %

38 %

12 %

9%

9%

Genomsnittlig
kostnadstäckningsgrad

70 %

72 %

65 %

60 %

58 %

+0,1

+0,6

+0,7

+1,0

+1,0

+0

+12,0

+12,0

+12,0

+108,2

Ekonomiskt värde av minskade
utsläpp (mkr/år)

+0,0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4

SUMMA samhällsekonomiskt
kvantifierade effekter (mkr/år)

+0,1

+12,7

+12,9

+13,3

+109,6

Samhällsekonomiskt
kvantifierade effekter
Ekonomiskt värde av ökad fysisk
aktivitet (mkr/år)
Årlig BRP-tillväxt i Växjös
arbetsmarknad år 2025 (mkr)

88

4 nya mötesstationer Växjö-Emmaboda (exkl Hovmantorp-Lessebo som är den enda delsträckan som är
under 10 km) bedöms kosta ca 4 x 80 mkr = 320 mkr. Dessutom behövs fler mötesstationer öster om
Emmaboda.
89 Jämför Ystadbanan som är ca 6 mil lång och där det går upp till 3 tåg per timme och riktning. Trots att det
genomsnittliga avståndet mellan mötesstationerna där är kortare än Växjö-Emmaboda, så har Ystadbanan
återkommande punktlighetsproblem.
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7. Slutsats och förslag på alternativa
utvecklingsvägar

Utredningens resultat visar att nya Krösatågsstationer i Brände udde och Bäckas-löv svårligen kan motiveras utifrån resandesynvinkel – även om stora
stationsnära utbyggnader genomförs.
Jämförelsealternativet Växjö – Emmaboda – Kalmar/Karlskrona, som innebär
en förenklad struktur med takttidtabeller och samordning mellan tåg och buss
men inga nya stationer, skulle ge 33 % resandeökning jämfört med nuläget,
varav 25 % ökning till följd av den generella trenden. Tack vare ökade
biljettintäkter och mycket begränsade kostnadsökningar visar JA på mycket god
trafikekonomi (275 % i marginalkostnadstäckning och 73 % i genomsnittlig
kostnads-täckningsgrad). Samordnad taxa mellan bussar, länståg och SJ-tåg kan
ge ytterligare resande- och intäktsökningar. Ett genomförande av JA
rekommenderas.
Det utredningsalternativ som ger bäst trafikekonomiskt utfall är UA1B. Nya
stationer i Åryd och Skruv med ett glest turutbud ger det beräkningsmässigt
bästa företagsekonomiska resultatet på grund av små kostnadsökningar vid
utbyggd tågtrafik. Samtidigt blir resandeökningen jämfört med JA liten
(+44 000 resor/år eller +150 resor/dag). Det bör dock observeras att
beräkningsmodellen inte beaktar att det ofta blir ett språng i
resandeutvecklingen vid 10-15 dubbelturer och i UA1B är det bara 8
dubbelturer. Det finns alltså risk för att resandeökningen i detta alternativ
överskattas.
En ytterligare utbyggnad av tågtrafiken bortom Emmaboda med större turutbud
ger små beräknade resandeökningar och stora kostnadsökningar jämfört med
JA.
Det kan finnas stora regionalekonomiska nyttor med nya stationer som inte är
direkt mätbara. Erfarenheter från andra tågsatsningar visar att effekterna på
berörda orter kan bli stora och befolkningsutvecklingen kan vändas i positiv
riktning, vilket kan ha ett stort värde. Trafiksatsningarna behöver då följas i den
kommunala planeringen med bl a bostadsutbyggnad. För att effekterna ska bli
stora bör dock turutbudet vara högre än det är i UA1B.
Effekter utöver de som ingår i en traditionell trafikekonomisk kalkyl har också
beaktats i utredningen, t ex påverkan på regionens tillväxt, social hållbarhet,
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folkhälsa och miljöeffekter. Störst beräkningsbart ekonomiskt värde blir det i
UA3, där den regionala tillväxttakten ökar när restiden Växjö-Kalmar förkortas,
vilket får stort genomslag i kalkylen. Detta alternativ är dock det som är
företagsekonomiskt dyrast att genomföra. De samhällsekonomiska vinsterna av
regionförstoringen är mycket större än det ökade företagsekonomiska
underskottet.
Samtliga utredningsalternativ ger positiva värden avseende folkhälsa (ökad
fysisk aktivitet) och minskade utsläpp jämfört med JA. De beräkningsmässiga
effekterna av detta blir dock jämförelsevis små. Utredningsalternativen kan
även bedömas innebära en ökad social hållbarhet, eftersom Lessebo och Skruv
är socioekonomiskt svaga områden (högt socioekonomiskt index).
Det krävs stora infrastrukturinvesteringar i samtliga alternativ. I JA behövs
förutom det beslutade mötesspåret i Skruv ca 135 mkr i infrastrukturinvesteringar. Med nya stationerna i Åryd och Skruv bedöms en tillkommande
kostnad på ca 125 mkr, d v s totalt ca 260 mkr. I UA2 och UA3 tillkommer
ytterligare investeringar på ca 80 mkr.
En aspekt som också bör beaktas är att en kraftig utbyggnad av tågtrafiken
Emmaboda – Växjö skulle öka risken för punktlighetsproblem för befintlig tågtrafik, eftersom Kust-till-kust-banan är en lång enkelspårig järnväg med begränsad kapacitet. Kapacitet och punktlighet kräver fördjupade analyser innan
beslut om utökad tågtrafik fattas.
Om ytterligare åtgärder utöver JA ska prövas, utan att något av utredningsalternativen väljs, skulle det kunna vara turutbudsökningar i högtrafik mellan
Emmaboda och Växjö. Främst gäller detta enstaka turer mot Växjö på
morgonen och från Växjö på eftermiddagen. Dessa turer kan köras med
Krösatåg eller Öresundståg och ha samma uppehållsbild som Öresundstågen.
Eftersom dubbelkopplingar av Öresundståg då kan undvikas blir
marginalkostnaden relativt låg. Utbyggnaden kan ske successivt efterhand som
behovet uppstår och trafikekonomin tillåter. Dessa turer skulle eventuellt kunna
kopplas ihop med Krösatågen till/från Kalmar. En sådan måttlig utbyggnad
skulle troligen kunna göras utan att mer infrastrukturutbyggnad än i JA behövs.

Bilaga 1. Metod för beräkning av resande och
trafikekonomi
Utgångspunkten för effektberäkningarna är tillgänglig resandestatistik i form av
på- och avstigandestatistik (PASTA-räkningar) för Öresundståg, påstigandestatistik för busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi, samt totalt påstigande på
Krösatåg på sträckorna Emmaboda-Kalmar och Emmaboda-Karlskrona. Statistiken för Öresundståg och bussar är uppdelad per hållplats/station, medan statistiken för Krösatåg är uppdelad på respektive sträcka.
Utifrån dessa siffror har dagens resande i 20 resrelationer, samt stråket Emmaboda-Kalmar och en sammanvägd schablon för resandet Kalmar-Skåne,
skattats, se tabell nedan. Skåne har här representerats av Lund, för att ta hänsyn
till att det mesta resandet går till Malmö och vidare över Öresundsbron
samtidigt som stationerna i norra Skåne ligger på betydligt kortare avstånd från
Kalmar.
För Skruv, som idag inte trafikeras med kollektivtrafik österut, har resandet
antagits till 40-45 påstigningar per invånare, år, vilket för Skruv (586 inv.) ger
totalt knappt 50 000 resor/år (resor både till och från Skruv). Om 25 % av dessa
går till Emmaboda innebär det knappt 12 500 resor/år.
Osäkerheten i dessa skattningar av resandet är tämligen stor, men eftersom
antalet resor i de olika relationerna endast har använts för att vikta
konsekvenserna av de olika alternativens (JA, UA1A-C, UA2, UA3)
trafikupplägg spelar det mindre roll att antalet resor inte är exakt. Antalet resor
är detsamma för samtliga alternativ. Det viktiga i sammanhanget är att
storleksförhållandena mellan de olika resrelationerna överensstämmer ungefär
med verkligheten.
För att beräkna resandeförändringar har en modell byggts i Microsoft excel för
att beräkna den genomsnittliga resuppoffringen för de olika resrelationerna i
respektive alternativs trafikupplägg. Resandeförändringarna har i modellen
beräknats med hjälp av elasticitetsberäkningar, och standardvärden90 enligt nedan:




Upplevd restid (min): 2*genomsnittlig väntetid upp till 10 min (väntetid
därutöver viktas med 1 ggr) + 1*åktid + 2*bytestid + 5*antal byten
Genomsnittlig väntetid: halva tiden mellan två avgångar
Elasticitet för upplevd restid91: -0,6

Dessutom har ett antal schablonvärden använts för att beräkna effekterna av
takttrafik, utökad tågtrafik och den generella resandeutvecklingen från idag till
målåret 2025:

90

Generell resandeutveckling till målåret 2025: +25 % 92

SKL & Trafikverket (2012). Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.
Restidselasticiteten -0,6 innebär att resandet t ex ökar med ca 6 % när restiden minskar med 10 %. Enligt
Kol-TRAST används elasticitetsvärdet -0,6 för åktid, men är här utvidgat till att användas för viktad (upplevd)
restid.
92 Sammanvägd beräkning 2012-2016 av LTKs regionbussa, Öt-åg och K-tåg, vilket visar en resandeökning
med totalt 1,1 miljoner resor/år (+23 %). Ungefär hälften av denna ökning antas komma från utbyggd och
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Resandeökning tack vare övergång från icke takttidtabell till ”halvtakttidtabell”, eller från ”halvtakttidtabell” till strikt takttidtabell: + 6 %93
Uppräkning för äldre resandestatistik och missade resor (ex vis resor
med resplus-biljetter): + 5 %
Övergång från icke takttidtabell till strikt takttidtabell: + 12 %
Resandeökning tack vare införande av tågtidtabell (ny tågstation): + 20
%
Resandeökning tack vare förbättrad tågtrafik (t ex införande av
Öresundståg) på en sträcka som tidigare endast trafikerats med Krösatåg:
+ 10 %

Eftersom graden av takttidtabell och effekten av utökad tågtrafik ser olika ut för
de olika resrelationerna har en genomsnittlig effekt beräknats för respektive
studerat trafikupplägg och resrelation.
Det totala resandet per resrelation och trafikupplägg har sedan beräknats enligt
följande formel:
𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 ∙ (1 + 𝐺𝑅) ∙ (1 + 𝑇𝑇) ∙

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔
(𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔 )

‒ 0,6

,

där GR = generell resandeutveckling (+25 %),
TT = effekt av takttrafik och förbättrad tågtrafik (+ 0 % till +26 %).
Intäkterna för de alternativa trafikuppläggen har beräknats enligt
schablonvärdet om 0,8 kr/person-km94, medan kostnaderna beräknats enligt
följande:
320 𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑠𝑑𝑦𝑔𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟/𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔 ∙ 𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∙ 𝑘𝑟/𝑣𝑘𝑚





Kostnaden per vagnkilometer95 har satts till:
24 kr/km, periodbuss
61 kr/km, Krösatåg
67 kr/km, Öresundståg

Dessa inkluderar samtliga kostnader för trafiken, inte bara driftkostnader, utslagna per vagnkilometer.

förbättrad tågtrafik, medan hälften antas utgöra en generell resandeökning (+11,5 %). Extrapolerat över
perioden 2017-2025 innebär detta en ökning med totalt 25 %.
93 Takttidtabell i regional trafik brukar anses innebära 10-15 % högre resande, d v s ca 12 %. Källa bl a Oskar
Fröidh, KTH. Här sker en övergång från tidtabell med delvis fasta minuttal till strikt takttidtabell. Därmed
antages resandeökningen bli hälften, dvs 6 %.
94 Justerat värde, utifrån de 0,75 kr/pkm som används i Serder&Serder PM 2014-04-30 angående
resandeutveckling och trafikintäkter för persontrafiken på sträckan Kalmar-Växjö vid införandet av
Krösatågstrafik.
95 Källa: Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar, Skånetrafiken 2014-11-26

Resrelationer

Dagens resande, Effekt av utökad tågtrafik samt mer konsekvent
resor/år
takttrafik
JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Växjö-Åryd

21 992

6%

6%

16%

26%

26%

26%

Växjö-Furuby

13 957

6%

6%

6%

6%

6%

12%

Växjö-Hovmantorp

106 300

8%

10%

10%

10%

10%

8%

Växjö-Lessebo

193 188

8%

10%

10%

10%

10%

8%

Växjö-Skruv

24 862

6%

6%

16%

26%

26%

26%

Växjö-Kosta

52 524

6%

12%

6%

6%

12%

12%

Växjö-Emmaboda

10 501

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Växjö-Nybro

32 449

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Växjö-Kalmar

163 288

6%

6%

6%

6%

6%

6%

31 505

6%

6%

6%

6%

6%

6%

128 328

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Emmaboda-Karlskrona

85 552

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Vissefjärda-Emmaboda

12 915

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Vissefjärda-Karlskrona

12 915

6%

6%

6%

6%

6%

6%

2 752

6%

6%

6%

6%

6%

6%

15 741

6%

6%

6%

6%

6%

6%

3 652

8%

10%

10%

10%

10%

8%

13 075

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Skruv-Lessebo

755

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Kosta-Lessebo

1 594

6%

12%

6%

6%

12%

12%

3%

3%

3%

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Växjö-Karlskrona
Kalmar-Karlskrona

Lessebo-Emmaboda
Lessebo-Kalmar
Hovmantorp-Lessebo
Skruv-Emmaboda*

Emmaboda-Kalmar, Nybro-Kalmar,
resor t/fr Örsjö, Trekanten, Smedby

287 765

Kalmar-Skåne

140 319

Totalt

1 355 929

* OBS! Denna resrelation finns inte idag och här har resandet beräknats utifrån antaganden om ortstypen och relationen till närliggande orter: 42,5 resor/inv och år, 586 inv, 25 % av resorna till och från
Emmaboda. +5 % för missade resor.
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Bilaga 3. Grafiska tidtabeller
UA1B och UA1C

UA2

UA3
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Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har sedan den 1 april 2016 ett samverkansavtal med
Linnéuniversitetet för att öka samverkan med syfte att i större utsträckning uppnå
respektive organisations mål.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få
ett samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bland annat sjukvård
och kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som
regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets
övriga aktörer.
För att samordna Region Kronobergs och Region Kalmar läns samverkan med
Linnéuniversitetet har ett nytt avtal tagits fram för alla tre parter. Det är i
sakinnehåll inga skillnader i avtalet, utan de fyra områden av gemensamt intresse
som fanns i det tidigare avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitet
ligger kvar:
- Förbättrad hälsa,
- Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar,
- Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap,
- Ökad attraktivitet.
Skillnaden är att styrgrupp och arbetsgrupp kommer besättas av de tre parterna.
Styrgruppen kommer bestå av den politiska ledningen från Region Kronoberg
och Region Kalmar län (nu regionförbundet och landstinget) samt
Linnéuniversitets ledning. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från
respektive organisation.
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Sida 2 av 2

Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i
Kalmar län och Linnéuniversitetet
Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet är viktiga utvecklingsaktörer i Linnéregionen (Kalmar och
Kronobergs län). Organisationerna har sedan många år omfattande samarbeten på
olika nivåer och gemensamma utvecklingssatsningar i form av t.ex. forskning och
projekt inom flera delar av respektive organisationer.
Region Kronobergs vision är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Region Kalmar län
bildas 2019 och fram till dess är avtalspartners för detta avtal Regionförbundet och
Landstinget i Kalmar län. Målbilden i den regionala utvecklingsstrategin är ”Klimat
att växa i” och Landstingets vision är ”För ett friskare, tryggare och rikare liv”.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få ett
samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bl. a. sjukvård och
kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som
regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
Linnéuniversitetets vision är ”En kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar
nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet”. Samverkan med övriga aktörer sker
primärt i egenskap av utbildnings- och forskningsaktör.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets
övriga aktörer.
Samtliga avtalsparter arbetar för en hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda
2030 och FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Syfte och giltighet
Samverkan är en nyckel för att bidra till respektive organisations mål – det handlar
dels om utveckling som leder till höjd kvalitet för både Linnéuniversitetet och
regionernas verksamheter, dels om utveckling av Linnéregionen i linje med de
regionala utvecklingsstrategierna. Föreliggande avtal ska skapa en grund för en god
samverkan, där parterna drar fördel av varandra och som skapar ömsesidiga vinster,
genom att slå fast arbetsformer och områden av intresse.
Detta avtal lägger grunden för parternas samarbete 2018-2022. Avtalet är av
övergripande och principiell karaktär och ska kompletteras med specifika avtal och/
eller projekt inom prioriterade områden, vilka kan tillkomma under hela
avtalsperioden. Beslut om nya avtal tas inom ordinarie delegationsordning.
Befintliga avtal som finns vid avtalets tecknande löper vidare, under förutsättning att
de stämmer med föreliggande avtals innehåll.

Generella utgångspunkter



Samverkansavtalet omfattar de ingående organisationerna i sin helhet.
Samverkan utgår från ett ömsesidigt intresse och att de ingående
organisationerna möts som lika parter. Samverkansaktiviteter strävar efter att
skapa värde för samtliga inblandade parter, varvid värdet kan anta olika former.
1 (3)





I de fall som samverkan över länsgränserna med båda regionerna är relevant, bör
detta eftersträvas. Detta utesluter dock inte att samverkan sker med endast en del
av parterna som omfattas av detta avtal.
Ett ökat nyttjande av gemensamma resurser bör eftersträvas, t.ex. i form av
gemensam resurssättning av utvecklingsområden av ömsesidigt intresse eller
möjliggörande av delade tjänster.

Prioriterade områden för samverkan
Inom ramen för samverkansavtalet har fyra områden av gemensamt intresse
prioriterats. Dessa områden kan delvis överlappa varandra.

Förbättrad hälsa och livskvalitet
Området handlar dels om att utveckla kunskap och evidensbaserade metoder
kopplade till hälsa och livskvalitet, dels om kompetensförsörjning vilket beskrivs
närmare nedan. Gemensamma intressen omfattar både fysisk, psykisk och social
hälsa och kan exempelvis handla om frågor kopplade till särskilda grupper (barn och
unga/äldre/immigranter) och områden som hälsoekonomi. Ett styrkeområde av
särskilt intresse är e-hälsoområdet, vars utveckling prioriteras högt av samtliga
avtalsparter.

Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar
Området handlar om kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både kopplat
till medborgare och företag i regionerna, och till avtalsparterna som arbetsgivare.
Exempel på gemensamma intresseområden är samverkan kring utbildning,
forskning, kompetensförsörjning samt forskningens och utbildningens möjligheter
att bidra till regionernas förmåga att möta samhällsutmaningar. Av särskilt
gemensamt intresse är digitaliseringens utmaningar och möjligheter, utveckling av
gröna näringar och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap
Innovation innebär införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt
förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att
organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer, vilket
betyder att denna aspekt är intressant oavsett ämnesområde. Området kopplar i detta
avtal primärt till de regionala innovationsstrategierna, vars mål och inriktningar bör
vara vägledande för samverkan. Exempel på gemensamma intressen är regionernas
forsknings-, kompetens- och innovationsbas samt dess innovationsstödsystem,
entreprenörskap, ledarskap för innovation, utveckling av regionernas styrkeområden,
samt innovation inom hälso- och sjukvården.

Ökad attraktivitet
De insatser som avtalsparterna gör som regionala aktörer påverkar hur regionerna
ses utifrån, både nationellt och internationellt. Parterna har därmed ett gemensamt
ansvar kring att skapa och förmedla positiva erfarenheter av att verka i
Linnéregionen. Ökad kunskap om hur attraktivitet skapas och bidrar till en god
utveckling ger underlag för olika aktörer att agera med större genomslag. Exempel
på områden för samverkan är marknadsföring, internationalisering, att kartlägga,
analysera och utveckla regionernas attraktivitet och att undersöka hur mindre orter
kan bli mer attraktiva genom till exempel lärcentra. Av särskilt gemensamt intresse
är att utveckla regionernas attraktivitet för studenter vid Linnéuniversitetet, för att
öka intresset hos både svenska och utländska studenter att slå sig ner och verka i
Linnéregionen, samt arbeta för att undanröja hinder för att detta sker. Ett exempel på
styrkeområde för vidare utveckling är regionens besöksnäring.
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Former för samverkan
Inom ramen för de prioriterade områdena ovan finns flera olika samverkansformer
som kan bli aktuella. Exempel på sådana är:
 Gemensamma forskningsprojekt
 Verksamhetsförlagd utbildning/praktiktjänstgöring/examensarbeten och
uppsatser
 Omvärldsbevakning och dialog kring utbildningsbehov framåt
 Gemensam planering av strategiska program och kurser
 Föreläsningar och uppdragsutbildning för personal
 Anlitande av kompetens från andra avtalsparter för t.ex. utbildningsinsatser,
kompetensutveckling och utvärderingar
 Gemensam finansiering av satsningar
 Gemensamma nätverk/plattformar
 Gemensamma externfinansierade projekt, eller satsningar för att främja sådana,
inom exempelvis forskning eller samverkan, där exempelvis EU, Familjen
Kamprads stiftelse och Vinnova kan vara intressanta finansiärer

Arbetsformer kopplade till avtalet
Avtalet understöds av en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppen består av
representanter från respektive parter. Gruppen träffas minst fyra gånger per år för att
följa upp utvecklingen av avtalet, utveckla relationen och främja vidare samarbeten.
Det åligger respektive part att säkerställa en god intern kommunikation och effektiva
arbetsformer med koppling mellan arbetsgruppen och den operativa verksamheten,
vilket inkluderar ansvar för att kommunicera avtalets innehåll internt.
Arbetsgruppen är beredande för styrgruppen. Styrgruppen består av den politiska
ledningen från Region Kronoberg, Region Kalmar län (Regionförbundet i Kalmar
län och Landstinget i Kalmar län) samt Linnéuniversitetets ledning. Styrgruppen
träffas minst två gånger per år, i syfte att ange den långsiktiga inriktningen genom
riktlinjer till nya initiativ och utvärdera avtalet. Parterna tar gemensamt ansvar för att
sammankalla möten, genom ett ambulerande ordförandeskap.

Kalmar/Växjö den 2018-04-03

Region Kronoberg

Regionförbundet i Kalmar län

Anna Fransson
Ordförande Regionstyrelsen

Ulf Nilsson
Ordförande Regionförbundets styrelse

Landstinget i Kalmar län

Linnéuniversitetet

Anders Henriksson
Ordförande Landstingsstyrelsen

Peter Aronsson
Rektor
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Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i
Kalmar län och Linnéuniversitetet
Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet är viktiga utvecklingsaktörer i Linnéregionen (Kalmar och
Kronobergs län). Organisationerna har sedan många år omfattande samarbeten på
olika nivåer och gemensamma utvecklingssatsningar i form av t.ex. forskning och
projekt inom flera delar av respektive organisationer.
Region Kronobergs vision är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Region Kalmar län
bildas 2019 och fram till dess är avtalspartners för detta avtal Regionförbundet och
Landstinget i Kalmar län. Målbilden i den regionala utvecklingsstrategin är ”Klimat
att växa i” och Landstingets vision är ”För ett friskare, tryggare och rikare liv”.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få ett
samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bl. a. sjukvård och
kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som
regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
Linnéuniversitetets vision är ”En kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar
nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet”. Samverkan med övriga aktörer sker
primärt i egenskap av utbildnings- och forskningsaktör.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets
övriga aktörer.
Samtliga avtalsparter arbetar för en hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda
2030 och FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Syfte och giltighet
Samverkan är en nyckel för att bidra till respektive organisations mål – det handlar
dels om utveckling som leder till höjd kvalitet för både Linnéuniversitetet och
regionernas verksamheter, dels om utveckling av Linnéregionen i linje med de
regionala utvecklingsstrategierna. Föreliggande avtal ska skapa en grund för en god
samverkan, där parterna drar fördel av varandra och som skapar ömsesidiga vinster,
genom att slå fast arbetsformer och områden av intresse.
Detta avtal lägger grunden för parternas samarbete 2018-2022. Avtalet är av
övergripande och principiell karaktär och ska kompletteras med specifika avtal och/
eller projekt inom prioriterade områden, vilka kan tillkomma under hela
avtalsperioden. Beslut om nya avtal tas inom ordinarie delegationsordning.
Befintliga avtal som finns vid avtalets tecknande löper vidare, under förutsättning att
de stämmer med föreliggande avtals innehåll.

Generella utgångspunkter
•
•

Samverkansavtalet omfattar de ingående organisationerna i sin helhet.
Samverkan utgår från ett ömsesidigt intresse och att de ingående
organisationerna möts som lika parter. Samverkansaktiviteter strävar efter att
skapa värde för samtliga inblandade parter, varvid värdet kan anta olika former.
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•

•

I de fall som samverkan över länsgränserna med båda regionerna är relevant, bör
detta eftersträvas. Detta utesluter dock inte att samverkan sker med endast en del
av parterna som omfattas av detta avtal.
Ett ökat nyttjande av gemensamma resurser bör eftersträvas, t.ex. i form av
gemensam resurssättning av utvecklingsområden av ömsesidigt intresse eller
möjliggörande av delade tjänster.

Prioriterade områden för samverkan
Inom ramen för samverkansavtalet har fyra områden av gemensamt intresse
prioriterats. Dessa områden kan delvis överlappa varandra.

Förbättrad hälsa och livskvalitet
Området handlar dels om att utveckla kunskap och evidensbaserade metoder
kopplade till hälsa och livskvalitet, dels om kompetensförsörjning vilket beskrivs
närmare nedan. Gemensamma intressen omfattar både fysisk, psykisk och social
hälsa och kan exempelvis handla om frågor kopplade till särskilda grupper (barn och
unga/äldre/immigranter) och områden som hälsoekonomi. Ett styrkeområde av
särskilt intresse är e-hälsoområdet, vars utveckling prioriteras högt av samtliga
avtalsparter.

Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar
Området handlar om kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både kopplat
till medborgare och företag i regionerna, och till avtalsparterna som arbetsgivare.
Exempel på gemensamma intresseområden är samverkan kring utbildning,
forskning, kompetensförsörjning samt forskningens och utbildningens möjligheter
att bidra till regionernas förmåga att möta samhällsutmaningar. Av särskilt
gemensamt intresse är digitaliseringens utmaningar och möjligheter, utveckling av
gröna näringar och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap
Innovation innebär införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt
förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att
organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer, vilket
betyder att denna aspekt är intressant oavsett ämnesområde. Området kopplar i detta
avtal primärt till de regionala innovationsstrategierna, vars mål och inriktningar bör
vara vägledande för samverkan. Exempel på gemensamma intressen är regionernas
forsknings-, kompetens- och innovationsbas samt dess innovationsstödsystem,
entreprenörskap, ledarskap för innovation, utveckling av regionernas styrkeområden,
samt innovation inom hälso- och sjukvården.

Ökad attraktivitet
De insatser som avtalsparterna gör som regionala aktörer påverkar hur regionerna
ses utifrån, både nationellt och internationellt. Parterna har därmed ett gemensamt
ansvar kring att skapa och förmedla positiva erfarenheter av att verka i
Linnéregionen. Ökad kunskap om hur attraktivitet skapas och bidrar till en god
utveckling ger underlag för olika aktörer att agera med större genomslag. Exempel
på områden för samverkan är marknadsföring, internationalisering, att kartlägga,
analysera och utveckla regionernas attraktivitet och att undersöka hur mindre orter
kan bli mer attraktiva genom till exempel lärcentra. Av särskilt gemensamt intresse
är att utveckla regionernas attraktivitet för studenter vid Linnéuniversitetet, för att
öka intresset hos både svenska och utländska studenter att slå sig ner och verka i
Linnéregionen, samt arbeta för att undanröja hinder för att detta sker. Ett exempel på
styrkeområde för vidare utveckling är regionens besöksnäring.
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Former för samverkan
Inom ramen för de prioriterade områdena ovan finns flera olika samverkansformer
som kan bli aktuella. Exempel på sådana är:
• Gemensamma forskningsprojekt
• Verksamhetsförlagd utbildning/praktiktjänstgöring/examensarbeten och
uppsatser
• Omvärldsbevakning och dialog kring utbildningsbehov framåt
• Gemensam planering av strategiska program och kurser
• Föreläsningar och uppdragsutbildning för personal
• Anlitande av kompetens från andra avtalsparter för t.ex. utbildningsinsatser,
kompetensutveckling och utvärderingar
• Gemensam finansiering av satsningar
• Gemensamma nätverk/plattformar
• Gemensamma externfinansierade projekt, eller satsningar för att främja sådana,
inom exempelvis forskning eller samverkan, där exempelvis EU, Familjen
Kamprads stiftelse och Vinnova kan vara intressanta finansiärer

Arbetsformer kopplade till avtalet
Avtalet understöds av en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppen består av
representanter från respektive parter. Gruppen träffas minst fyra gånger per år för att
följa upp utvecklingen av avtalet, utveckla relationen och främja vidare samarbeten.
Det åligger respektive part att säkerställa en god intern kommunikation och effektiva
arbetsformer med koppling mellan arbetsgruppen och den operativa verksamheten,
vilket inkluderar ansvar för att kommunicera avtalets innehåll internt.
Arbetsgruppen är beredande för styrgruppen. Styrgruppen består av den politiska
ledningen från Region Kronoberg, Region Kalmar län (Regionförbundet i Kalmar
län och Landstinget i Kalmar län) samt Linnéuniversitetets ledning. Styrgruppen
träffas minst två gånger per år, i syfte att ange den långsiktiga inriktningen genom
riktlinjer till nya initiativ och utvärdera avtalet. Parterna tar gemensamt ansvar för att
sammankalla möten, genom ett ambulerande ordförandeskap.

Kalmar/Växjö den 2018-04-03

Region Kronoberg

Regionförbundet i Kalmar län

Anna Fransson
Ordförande Regionstyrelsen

Ulf Nilsson
Ordförande Regionförbundets styrelse
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Linnéuniversitetet

Anders Henriksson
Ordförande Landstingsstyrelsen

Peter Aronsson
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För kännedom
Hälsningar
MARIE NILSSON
Sekreterare
Kanslienheten
__________________________
Landstinget i Kalmar län
Box 601, 391 26 Kalmar
0480-84148, 070-2238809
marie.nilsson@ltkalmar.se
Ltkalmar.se
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2018-06-20
Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens
sammanträde den 12 juni 2018
§ 95

Diarienummer 180388

Samverkansavtal med Linnéuniversitetet
Beslut
Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län
och Linnéuniversitetet är viktiga utvecklingsaktörer i Linnéregionen (Kalmar
och Kronobergs län). Organisationerna har sedan många år omfattande
samarbeten på olika nivåer och gemensamma utvecklingssatsningar i form
av tillexempel forskning och projekt inom flera delar av respektive
organisationer.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag,
att få ett samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bland
annat sjukvård och kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med
Linnéuniversitetet både som regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter
nära kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och
samhällets övriga aktörer.
Landstingets ställningstagande

Detta avtal lägger grunden för parternas samarbete 2018-2022. Avtalet är av
övergripande och principiell karaktär och ska kompletteras med specifika
avtal och/ eller projekt inom prioriterade områden, vilka kan tillkomma
under hela avtalsperioden.
Inom ramen för samverkan har fyra områden av gemensamt intresse
prioriterats:
- förbättrad hälsa,

Landstinget i Kalmar län
Postadress

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Ltkalmar.se
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

landstinget@ltkalmar.se
0480-810 00 vx

232100-0073
833-3007

Landstinget i Kalmar län

Datum

2018-06-20

- ökad förmåga att möta samhällets utmaningar,
- ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap,
- ökad attraktivitet.
Föreliggande avtal ska skapa en grund för en god samverkan, där parterna
drar fördel av varandra och skapar ömsesidiga vinster, genom att slå fast
arbetsformer och områden av intresse.
För samarbetet bildas en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består
av den politiska ledningen från Region Kronoberg och Region Kalmar län
(nu regionförbundet och landstinget) samt Linnéuniversitets ledning.
Arbetsgruppen ska bestå av representanter från respektive organisation.
--Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsens ska
besluta enligt redovisat förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2018.
2. Samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar
län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Anders Henriksson (S)
Ordförande

Lennart Hellström (M)
Justerare

Rätt intygar: Marie Nilsson
Protokollsutdrag till: Utvecklings- och folkhälsoenheten, Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet
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Svar på medborgarförslag –
Mätstation för luftburet
pollen i Kronobergs län
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 18RGK737
Handläggare: Moa Gerklev,
Datum: 2018-06-15

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Mätstation för luftburet
pollen i Kronobergs län

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och finansiering
av pollenmätning i Sverige.
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående mätningar av luftburet pollen i Kronobergs län har
inkommit till Region Kronoberg. Regionfullmäktige beslutade § 33/2018 att
överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Pollenmätningar görs idag på 20 platser i Sverige och ger en prognos på ett
område på 5-7 mil om terrängen är av samma slag. De närmaste mätstationerna
finns idag i Nässjö, Bräkne- Hoby, Jönköping, Västervik, Hässleholm och
Kristianstad.
Förslagsställaren anser att en mätning i Kronobergs län vore lämplig eftersom
terrängen och vegetationen i områdena där mätningarna görs skiljer sig mycket
från Kronobergs län. Förslagsställaren föreslår även att mätningar av pollen kan
samköras med mätningar som görs i luftvårdsförbundet.
Region Kronoberg har tidigare haft pollenmätningar men avslutade mätningarna
2002 på grund av höga kostnader och ingen tydlig vinst för patienten, vilket
fortfarande är ett beslut man står fast vid. Mätningar i samråd med
luftvårdsförbundet är tyvärr inte aktuellt då sättet att mäta skiljer sig på flera
punkter bland annat frekvensen och valet av mätplats.
Bakgrund
Var femte person i Sverige har idag någon form av pollenallergi, alltifrån lindrigare
till allvarligare fall som påverkar allmäntillståndet markant och kan leda till både
sjukskrivningar och försämrad arbets-/studieförmåga. Pollenprognoserna finns till
för att sjukvårdspersonal och privatpersoner bättre ska kunna planera vård och
egenvård och för att kunna diagnostisera rätt.
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Det finns ett 20-tal pollenmätningsstationer i Sverige. Prognoserna tas fram av
Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet, Pollenlaboratoriet vid
Göteborgs universitet, pollenlaboratoriet i Umeå, samt ett antal sjukhus
(Eskilstuna, Jönköping, Norrköping och Västervik). Pollenfällan ska gärna
placeras högt upp för att vara så representativ som möjligt och kan då ge en
prognos för ett område med en radie på cirka 5-7 mil, om terrängen är av samma
slag. De närmaste mätstationerna till Kronobergs län är Bräkne- Hoby,
Kristianstad, Hässleholm, Nässjö, Jönköping och Västervik. Mätningarna börjar
ofta i mitten av mars och avslutas i augusti. Resultatet presenteras på internet,
pollenprognosen m.m. och säljs ibland till media som presenterar prognosen och
informationen i tidningar och tv.
Det finns idag ingen nationell plan för placering och finansiering för
pollenmätning. 2010 gjordes en statlig offentlig utredning där utredaren föreslog
att en nationell organisation skulle ansvara för samt finansiera mätningar av pollen
på 25 ställen i landet. Idag finansierar många regioner och landsting mätningarna
själva medan en del får statligt stöd genom Palynologiska laboratoriet.
Region Kronoberg har tidigare mätt pollenhalten i luften men avslutade
mätningarna 2002. Mätningarna gjordes då på Centrallasarettet i Växjö. Där
pollenfällan tömdes dagligen av personal från Regionservice, som skickade
proverna till Palynologiska laboratoriet i Stockholm för att få prognosen dagen
efter.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Region Kronoberg anser att en mätning av luftburen pollen i Kronoberg inte är
aktuell för närvarande.
Mätningarna av pollen startar ofta runt mars/ april. Många gånger kommer
patienter in med symptom redan innan mätningarna har startat, ibland så tidigt
som i januari. Inom sjukvården idag rekommenderas patienten börja ta
medicinering från första symptomen och fortsätta med en grundmedicinering och
komplettera med behovsmedicin vid behov. En pollenmätning skulle på så sätt
inte påverka själva rekommendationen av medicinering.
Skälen till att avsluta mätningarna 2002 är desamma som idag då kostnaden för
mätningarna är relativt höga och vinsten för patienten inte är övertygande.
Förslaget om att sammanstråla mätningarna som görs i luftvårdsförbundet med
pollenmätningarna är inte möjligt, då mätningarna som görs i luftvårdsförbundet
inte behöver vittjas lika ofta som pollenmätningarna, som behöver bemannas och
tömmas dagligen.
De existerande mätpunkterna för luftvårdsförbundet är idag placerade på platser
som skulle vara mindre gynnsamma för pollenmätningar och saknar
strömtillförsel, som pollenutrustningen kräver. Eftersom en diskussion om en
nationell satsning och plan har diskuterats är regionstyrelsens bedömning att
Region Kronoberg bör invänta en eventuell nationell lösning som skulle lägga upp
en strategisk plan för finansiering och placering av pollenmätningar i landet.
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Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Införande av pollenmätningar i Kronobergs län uppskattas kosta cirka 165 000
kr/år.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokollsutdrag Regionfullmäktige § 33/18
Medborgarförslag – Mätstation för luftburet pollen i Kronobergs län
Svar på medborgarförslag – Mätstation för luftburet pollen i Kronobergs län
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-02

§33

Fördelning av medborgarförslag Mätstation för luftburet pollen
(18RGK737)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Carl Svensson, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om att
Region Kronoberg startar en mätstation för luftburet pollen.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen i Kronoberg

Remissyttrande –
Myndighetsgemensam
regional indelning
(FI/2018/00966/K)
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK677
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-15

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Myndighetsgemensam regional
indelning (FI/2018/00966/K)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga regioner
inom ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna på remissen
sammanfattas enligt följande:


Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga myndigheter
med ny gemensam indelning, men förordar att fler myndigheter bör ha
samma geografiska indelning än de tio som är föreslagna.



Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional indelning
inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.



Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett
tydligare regionalt förhållningssätt.



Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på
kommuner på regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”, med
möjligheten för varje region att avgöra om begreppet län ska användas
efter det geografiska namnet.



Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige respektive
styrelsen på regional nivå i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse.



Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör inkludera
att samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan Syd,
Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för
invånarna vad samverkan avser.
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Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de medel
som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala
utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och
kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade
ansvaret



Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det
regionala tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas
uppdrag bör ses över och renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd
och annan rättstillämpning, samt uppföljning och utvärdering.



De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över landets
arbetsmarknadsregioner.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss Myndighetsgemensam regional indelning
Remissyttrande över Myndighetsgemensam regional indelning

Sida 2 av 2

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK677
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Datum: 2018-06-01

fi.remissvar@regeringskansliet.se
Fi.remissvar.ofa.k@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Myndighetsgemensam regional
indelning

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Regeringskansliet har översänt Indelningskommitténs slutbetänkande
”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10) på
remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga regioner
inom ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna på remissen
sammanfattas enligt följande:












Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga myndigheter
med ny gemensam indelning, men förordar att fler myndigheter bör ha
samma geografiska indelning än som de tio som är föreslagna.
Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional indelning
inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.
Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett
tydligare regionalt förhållningssätt.
Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på
kommuner på regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”, med
möjligheten för varje region att avgöra om begreppet län ska användas
efter det geografiska namnet.
Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige respektive
styrelsen på regional nivå i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse.
Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör
inkludera att samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan
Syd, Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för
invånarna vad samverkan avser.
Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de medel
som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala
utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och
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kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade
ansvaret
Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det
regionala tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas
uppdrag bör ses över och renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd
och annan rättstillämpning, samt uppföljning och utvärdering.
De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över landets
arbetsmarknadsregioner.

Synpunkter
Region Kronoberg skulle i första hand gärna se myndighetsgemensam regional
indelning inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar, det vill
säga Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne.
Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag på de tio statliga
myndigheterna som är föreslagna för en ny gemensam geografisk indelning:











Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige
Tillväxtverket
Trafikverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten

Region Kronoberg vill därutöver betona att hälso- och sjukvården har många
kontakter med olika myndigheter som till exempel Inspektionen för vård och
omsorg, Etikprövningsnämnder, Yrkeshögskolemyndigheten, samt
Försäkringskassan. Region Kronoberg anser att det skulle underlätta om även
dessa myndigheter har samma geografiska indelning som de tio föreslagna
myndigheterna. De myndigheter som har vida uppdrag i samverkan med många
aktörer och inte omgående kan samordnas med sjukvårdsregionerna bör ha en
intern organisation som underlättar samverkan över gränser.
Eftersom den föreslagna indelningen är stora geografiska enheter kommer mindre
indelningar att behövas som även dessa behöver ha en liknande struktur, inte
minst ur ett tillgänglighetsperspektiv för såväl invånare som samverkande
myndigheter. Dessa bör avspegla regionernas gränser.
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Myndigheter bör anpassa sig till en gemensam indelning
Region Kronoberg tillstyrker utredarens konstaterande att ifråga om nationella
myndigheter utan regional indelning behöver flera av dessa utveckla ett tydligare
regionalt förhållningssätt. Det innebär att säkerställa en regional närvaro med
relevanta funktioner, beslutsmandat och kunskap om det geografiska området.
Det här behovet har lyfts fram av såväl myndigheter som kommunsektorn. I
dagsläget upplever många att det är svårt att i nationellt organiserade myndigheter
hitta rätt person och dialogpart för regionala frågor.
Beteckning och utformning av namn på kommuner på
regional nivå
Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på kommuner på
regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”. Detta är särskilt
betydelsefullt då det rör en demokratiskt viktig aktör. Varje region bör ha
möjligheten att avgöra om begreppet län ska användas efter det geografiska
namnet.
Indelningskommittén föreslår att fullmäktige respektive styrelsen på regional nivå
i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige respektive regionstyrelse, Region
Kronoberg är särskilt nöjd med att det som en följd kommer att stå ”val till
regionfullmäktige” på valsedlarna, önskvärt vore dock att det ändrades redan till
valet 2018. Region Kronoberg förordar också att dessa begrepp,
”regionfullmäktige” och ”regionstyrelse” även ska användas i samtliga
sammanhang där idag begreppet landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse
används, exempelvis i tryckfrihetsförordningen och riksdagsordning.
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen
Region Kronoberg bejakar Indelningskommitténs förslag om att särskild hänsyn
ska tas till önskemål och synpunkter från landsting och kommuner som berörs av
indelningsändringar, vilket innebär en ny lagstadgad uppgift för landstingen.
Staten som regional arbetsgivare
Statens arbetstillfällen är idag en viktig del av svensk arbetsmarknad. Men
tjänsterna är ojämnt fördelade över landet. De utgör från 15 % (Uppsala län) till 4
% (Kronobergs län) av arbetstillfällena regionalt. Med detta utgångsläge ser
Region Kronoberg trenden med en ökande centralisering som mycket
oroväckande. Mellan 2008 och 2014 ökade antalet förvärvsarbetande inom den
statliga sektorn i Stockholms län med 8 135 medan de minskade med 187 i
Kronoberg.
Avsaknad av statliga arbeten är negativt för regional utveckling. Inte minst då
dessa tjänster ofta attraherar akademiker och arbetsuppgifter som inte finns inom
det privata näringslivet. Statlig närvaro i större delar av landet har också
verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar.
Oavsett indelning vill Region Kronoberg därför att förändringar i
statsförvaltningen ska leda till en jämnare geografisk fördelning av statliga
arbetstillfällen. Staten bör vara närvarande i samtliga regioner och kommuner.
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Statens samverkan med regionerna
Region Kronoberg förordar en utvecklad och utökad samverkan mellan regional
och statlig nivå genom de strukturer som byggts upp kring det regionala
tillväxtuppdraget. Idag träffas politiker i politikerforum, samt tjänstemän i
tjänstemannaforum på regeringskansliet. Mötena arrangeras av
Näringsdepartementet i samverkan med regionerna. Dessa fora fungerar bra som
direktkontakt med statens myndigheter och departement och kan inte ersättas av
indirekt kontakt via länsstyrelser. Region Kronoberg önskar att staten fortsätter
att utveckla denna direktsamverkan med regionerna, vilken är effektivare än att
använda länsstyrelserna som en mellanhand.
Region Kronoberg instämmer i Indelningskommitténs förslag att de medel som
idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret flyttas
i sin helhet från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och kopplas till verksamheten
eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret. Dagens situation med en
uppdelning skapar otydlighet i ansvar och mandat, inte minst mot tredje person
såsom företagare eller medborgare.
Övrigt
Enligt Indelningskommitténs förslag ska de regioner som landet har delats in i för
hälso- och sjukvård som berör flera landsting i lagstiftningen benämnas
samverkansregioner. Region Kronoberg anser att benämningen bör inkludera att
det handlar om vård och samverkan, ett förslag är Vårdsamverkan Syd,
Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för invånarna vad
samverkan avser.
Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att det vart fjärde år lämnas en
rapport till regeringen som beskriver utvecklingen av regionernas samverkan.
Region Kronoberg anser dock inte att det är självskrivet att det alltid är
Göteborgs universitet som får uppdraget löpande. Över tid borde
uppdragstagaren kunna variera eftersom det finns fler lärosäten med liknande
kompetens.
För övrigt anser Region Kronoberg att länsstyrelsernas uppdrag bör ses över,
renodlas och förtydligas. Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och
samordna det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsens uppdrag bör renodlas till att
handla om tillsyn, tillstånd och annan rättstillämpning, samt uppföljning och
utvärdering men ingen samordnande roll i det regionala tillväxtarbetet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Till statsrådet Ardalan Shekarabi

Regeringen bemyndigade den 2 juli 2015 statsrådet Ardalan Shekarabi
att tillkalla en kommitté med uppgift att föreslå en ny indelning av
län och landsting. Med stöd av bemyndigandet beslutades samma
dag att förordna landshövdingen Barbro Holmberg som ordförande
och förbundsordföranden Kent Johansson som vice ordförande i
kommittén. Kommittén har tagit sig namnet Indelningskommittén.
Den 22 juni 2017 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till
kommittén (dir. 2017:72).
Som experter förordnades den 11 december 2015 kanslirådet Ulf
Andersson, ämnesrådet Matilda Berggren, kanslirådet Ina Berggård,
kanslirådet Niclas Damm, departementssekreteraren Emma
Hermansson, kanslirådet Sara Jendi Linder, departementssekreteraren
Martin Jeppson och kanslirådet Henrik Källsbo. Den 15 mars 2016
entledigades Martin Jeppson och samma dag förordnades kanslirådet Petra Zetterberg Ferngren som expert i kommittén. Den
24 maj 2016 entledigades Niclas Damm och samma dag förordnades departementssekreteraren Erik Wahlström som expert. Den
21 september 2016 entledigades Ulf Andersson och samma dag
förordnades rättssakkunniga Annika Rudestad som expert. Den
6 september 2017 entledigades Ina Berggård, Matilda Berggren och
Emma Hermansson. Samma dag förordnades departementssekreteraren Lina Törner, kanslirådet Katarina Höög och departementssekreteraren Erika Nilsson som experter. Den 2 oktober 2017 förordnades departementssekreteraren Katarina Johansson som expert.
Den 23 november 2017 entledigades Erik Wahlström och Petra
Zetterberg Ferngren.
Den 2 juli 2015 anställdes Johan Krabb som huvudsekreterare
i utredningen. Som sekreterare anställdes den 1 oktober 2015 Anna
Hagstad. Anders Folkesson anställdes som sekreterare den
1 november 2015 till och med den 31 januari 2017. Den 1 mars 2016

anställdes Johan Mörck som sekreterare. Den 1 december 2016
anställdes Anna Hagstad som huvudsekreterare i kommittén. Den
15 december 2016 anställdes Henrik Frykman som sekreterare. Johan
Krabb entledigades den 1 januari 2017 och Johan Mörck entledigades den 30 april 2017. Den 16 november 2017 anställdes Sami Mlayeh
som sekreterare.
Den 30 juni 2016 överlämnade vi delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län (SOU 2016:48).
Förslag och bedömningar i betänkandet är kommitténs egna.
Expertgrupp, referensgrupp och de intressenter vi fört dialog med
står fria i relation till våra slutsatser.
Härmed överlämnar vi vårt slutbetänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10).
Stockholm i februari 2018
Barbro Holmberg
Kent Johansson
/ Anna Hagstad
Henrik Frykman
Sami Mlayeh

Innehåll

Sammanfattning ................................................................ 13
Summary .......................................................................... 25
1

Författningsförslag .....................................................

1.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
landsting .................................................................................. 37

1.2

Förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725)..... 50

1.3

Förslag till förordning om vissa
förvaltningsmyndigheters regionala indelning ...................... 82

1.4

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige ............................................................. 83

1.5

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:996) med instruktion för Migrationsverket................ 84

1.6

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen ........ 85

1.7

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården ................ 86

1.8

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ............... 87

1.9

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2009:145) med instruktion för Tillväxtverket ..................... 88

5

Innehåll

SOU 2018:10

1.10 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2010:185) med instruktion för Trafikverket ....................... 89
1.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten............ 90
1.12 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen .............. 91
1.13 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten ......... 92
2

Uppdrag och arbete ................................................... 93

3

Myndighetsgemensam indelning ..................................

3.1

Förvaltningspolitisk bakgrund .............................................. 95
3.1.1
Mål för förvaltningspolitiken ................................. 95
3.1.2
Förvaltningspolitiska förändringar av särskild
betydelse för staten på regional nivå ...................... 96
3.1.3
Tidigare utredningar angående staten regionalt .... 98

3.2

Den statliga regionala nivån i dag ........................................ 100
3.2.1
Regeringens styrning av myndigheternas
regionala indelning ................................................ 100
3.2.2
Regionala indelningar i staten .............................. 102
3.2.3
Statlig samordning på regional nivå ..................... 106
3.2.4
Landstings, regionförbunds och länsstyrelsers
uppfattning om vilka statliga myndigheter
som bör ha samordnad regional indelning........... 108

3.3

Överväganden och förslag på myndighetsgemensam
indelning................................................................................ 109
3.3.1
Våra utgångspunkter ............................................. 112
3.3.2
Områden som involverar många myndigheter .... 113

3.4

Myndigheter med gemensam indelning – förslag ............... 119
3.4.1
Övriga myndigheter som har övervägts............... 121
3.4.2
Reglering av den regionala indelningen ............... 124
Följder av samordnad indelning för
3.4.3
länsstyrelsens samordningsuppgift ...................... 124

6

SOU 2018:10

Innehåll

3.5

Förslag till geografisk indelning........................................... 127
3.5.1
Utgångspunkter ..................................................... 128

3.6

Sex områden i en gemensam geografi .................................. 130

3.7

Alternativt förslag till geografisk indelning ........................ 134

3.8

Ikraftträdande ....................................................................... 136

4

Beteckning och utformning av namn på kommuner
på regional nivå .......................................................

4.1

Beteckning för kommuner på regional nivå ........................ 137
4.1.1
Situationen i dag .................................................... 137
4.1.2
Bakgrunden till dagens situation .......................... 139
4.1.3
Landsting, en kort historik ................................... 140
4.1.4
Regionbegreppet .................................................... 142
4.1.5
Ansvarskommittén ................................................ 147
4.1.6
Ändrad grundlag .................................................... 148
4.1.7
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län ........................................................................... 150
4.1.8
Vad är det som gäller i dag? .................................. 152
4.1.9
Överväganden ........................................................ 154
4.1.10 Förslag till beteckning ........................................... 158

4.2

Utformning av namn ............................................................ 164

4.3

Följdändringar i författningar .............................................. 166

4.4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...................... 171

5

Landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen...........

5.1

Regleringen i dag ................................................................... 173
5.1.1
Landstingens, kommunernas och
befolkningens synpunkter .................................... 174
5.1.2
Sambandet mellan landstingsindelningen och
länsindelningen

5.2

Tidigare utredningar om ändrad indelning i län och
landsting ................................................................................ 176

7

Innehåll

SOU 2018:10

5.2.1
5.2.2

Kommundemokratikommittén ............................ 177
Utredningen om indelningsändringar.................. 180

5.3

Regeringens proposition ...................................................... 183

5.4

Processen vid indelningsändringar ...................................... 184
5.4.1
Heby kommun ...................................................... 186
5.4.2
Inhämtande av befolkningens synpunkter i
samband med senare års indelningsändringar ..... 188

5.5

Folkinitiativ enligt kommunallagen .................................... 190
5.5.1
2014 års Demokratiutredning .............................. 191

5.6

Konstitutionsutskottets betänkanden................................. 192

5.7

Processen inför och efter Indelningskommitténs
delbetänkande ....................................................................... 195

5.8

Överväganden och förslag ................................................... 197
5.8.1
Landstingens synpunkter vid
indelningsändringar ............................................... 200
5.8.2
Kommunernas synpunkter vid
indelningsändringar ............................................... 203
5.8.3
Befolkningens synpunkter vid
indelningsändringar ............................................... 204
5.8.4
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...... 212

6

Landstingens samverkansmönster ..............................

6.1

Kartläggning av befintlig samverkan ................................... 213
6.1.1
Hälso- och sjukvård .............................................. 214
6.1.2
Regional utveckling och tillväxt ........................... 225
6.1.3
Infrastrukturplanering .......................................... 230
6.1.4
Kollektivtrafik ....................................................... 232
6.1.5
Kultur och utbildning ........................................... 234
6.1.6
På vilket sätt ges allmänheten möjlighet att ta
del av diskussioner och beslut inom de olika
samarbetsstrukturerna? ........................................ 236
6.1.7
Den framtida utvecklingen av samverkan
mellan landsting .................................................... 237

6.2

Hur bör staten följa denna utveckling? ............................... 240

8

SOU 2018:10

Innehåll

7

Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala
utvecklingsansvaret ................................................. 241

7.1

Det regionala utvecklingsansvaret ....................................... 241
7.1.1
Våra utgångspunkter ............................................. 241

7.2

Dagens finansieringsmodell är otydlig ................................ 242

7.3

En ny finansieringslösning ................................................... 245
7.3.1
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner .............................................................. 246
7.3.2
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt ...................... 249
7.3.3
Förslag till ny finansieringslösning ...................... 250

8

Konsekvensanalys....................................................

8.1

Myndighetsgemensam indelning ......................................... 253
8.1.1
Allmänna konsekvenser av
myndighetsgemensam indelning .......................... 253
8.1.2
Konsekvenser för berörda myndigheter .............. 254

8.2

Ny beteckning för kommuner på regional nivå .................. 261

8.3

Landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen .............. 263

8.4

Landstingens samverkan ....................................................... 265

8.5

Finansiering av förvaltningsutgifter..................................... 266

8.6

Övriga konsekvenser av våra förslag.................................... 266

9

Författningskommentar ............................................ 267

9.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
landsting ................................................................................ 267

9.2

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725) ............................................................................. 268

9.3

Förslaget till förordning om vissa
förvaltningsmyndigheters regionala indelning .................... 269

9

Innehåll

SOU 2018:10

9.4

Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige ........................................................... 269

9.5

Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2007:996) med instruktion för Migrationsverket ............. 270

9.6

Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen ...... 270

9.7

Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården .............. 271

9.8

Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ............. 272

9.9

Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2009:145) med instruktion för Tillväxtverket ................... 272

9.10 Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2010:185) med instruktion för Trafikverket ..................... 273
9.11 Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.......... 273
9.12 Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen ............ 274
9.13 Förslaget till förordning om ändring i förordningen
(2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten ....... 274
9.14 Följdändringar med anledning av ändrad
landstingsbeteckning ............................................................ 275
9.15 Förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen ... 277
9.16 Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ............................................................................... 278
9.17 Förslaget till förordning om ändring i hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) ........................................ 278
9.18 Förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857) .............. 279
9.19 Förslaget till lag om ändring i lagen om kollektivtrafik
(2010:1065) ........................................................................... 279

10

SOU 2018:10

Innehåll

9.20 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1919) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet .................................................................. 280
Litteratur- och källförteckning ........................................... 281
Bilagor
Bilaga 1

Kommittédirektiv 2015:77 ........................................... 283

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2017:72 ........................................... 303

Bilaga 3

Myndigheter som föreslås ha samordnad
geografisk indelning ..................................................... 313

11

Sammanfattning

Myndighetsgemensam regional indelning
För att statliga myndigheters verksamheter ska kunna tillgodose
medborgarnas olika behov krävs specialisering och arbetsfördelning.
Genom
eras i politikområden och uppgifter och ansvar fördelas på olika myndigheter skapas förutsättningar inte bara för hög kompetens och effektivitet utan också enhetlighet och likabehandling av medborgarna varhelst i landet man
bor. Flera utredningar har dock pekat på sektoriseringens avigsidor,
att helhetsperspektivet inom statsförvaltningen försvåras liksom
samverkan myndigheter emellan och samverkan med kommuner
och landsting.
Skarpa sektorsgränser i kombination med helt olika geografiska
indelningar accentuerar problematiken. Vi delar därför Ansvarskommitténs (SOU 2007:10) och flera andra utredningars bedömning
att det finns ett stort behov av att ”återsamla staten” på regional nivå,
vilket skulle tillföra ett territoriellt perspektiv som balans till det
sektoriella. En myndighetsgemensam indelning skulle främja samverkan och samordning av staten på regional nivå, till gagn för medborgare, näringsliv och det civila samhället liksom för samverkan med
kommuner och landsting. Med en gemensam geografisk struktur
skulle förutsättningar skapas för att hantera samordningsbehoven,
såväl på regional som lokal nivå.
Den gemensamma geografin skulle kunna fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter kan analysera problem
och behov av insatser. Förutsättningar för att rätt funktioner i myndigheterna finner varandra och att beslutsnivåer matchar varandra
ökar.
Både för medborgare och för kommuner, näringsliv och intressegrupper är det i dagsläget svårt att orientera sig i den statliga för-
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valtningsorganisationen. En myndighetsgemensam indelning på regional nivå skapar en tydligare regional struktur inom vilken också uppdrag som kräver samordning mellan flera aktörer kan hanteras, när
länsnivån inte bedöms vara ändamålsenlig. Möjligheter skapas att ta
fram myndighetsgemensamma regionala lägesbilder i olika frågor som
kan tjäna som beslutsunderlag för gemensamma strategiska åtgärder.
I dag har i princip alla statliga myndigheter olika regionala indelningar. Vi vill understryka att detta endast är ett av flera hinder
för en effektiv samverkan mellan myndigheter och mellan stat och
kommun. Vår bedömning är dock att en myndighetsgemensam indelning är en viktig del på vägen och en nödvändig förutsättning för
en samlad stat regionalt.
Vi anser att den regionala indelningen för de aktuella statliga
myndigheterna ska regleras i en gemensam förordning.
Vilka myndigheter?
Vi har i urvalet av myndigheter som bör ha en gemensam indelning
utgått från nationella statliga myndigheter som redan i dag har en
regional områdesindelning för hela eller delar av sin verksamhet
samt har en inte obetydlig samverkan med antingen andra myndigheter eller med landsting och kommuner.
Relevanta myndigheter bör vidare ha en strategisk eller främjande funktion som kan ha betydelse för planeringskapacitet på
regional nivå, eller ha starka kopplingar till andra sådana myndigheter. Det innebär att vi har undantagit rena tillsynsmyndigheter. Vi
har också undantagit vissa myndigheter med regional organisation
som för närvarande är föremål för särskild utredning, till exempel ett
antal skolmyndigheter.
Vi har därtill identifierat tre
verksamhetsområden
rar många myndigheter, samt landsting och kommuner och där
behovet av samordnad regional indelning är särskilt stort, nämligen
krisberedskap och totalförsvar, regionalt utvecklingsarbete samt mottagande av nyanlända.
Krisberedskapsarbetet och totalförsvaret är verksamheter som
involverar en lång rad aktörer på lokal och regional nivå, såväl statliga myndigheter som kommunsektorn och andra samhällsaktörer.
Det är av stor vikt att arbetet bedrivs samordnat och att det finns
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upparbetade strukturer för detta som snabbt kan träda in vid en
krissituation. Det civila försvaret inom totalförsvaret ska så långt möjligt bygga på de processer och strukturer som används inom krisberedskapen, vilket innebär att indelningen för dessa verksamhetsområden bör överensstämma. Vidare bör hanteringen av en kris så
långt som möjligt ske med samma organisation och lokalisering som
under normala förhållanden.
Regional utveckling är likaledes ett område där ett flertal myndigheter är involverade och där det finns ett stort behov av att kunna
möta en samordnad stat på regional nivå.
Flyktingsituationen 2015 visade tydligt på det stora behovet av
utvecklad samordning, inte minst mellan de många statliga och
kommunala aktörer som är involverade i mottagande av asylsökande
och nyanlända. De senaste decennierna har ansvaret för att ta emot
asylsökande och nyanlända varierat mellan olika aktörer. Ett tecken
på behovet av samverkan är att det finns en särskild samverkansdelegation bestående av en rad myndigheter som behandlar nationella och strategiska frågor på området.
Vi har gjort bedömningen att följande myndigheter har en sådan
betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk indelning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
Trafikverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten.
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Inom viken geografi ska myndigheterna samverka?
Ett flertal utredningar har synliggjort svårigheterna med att statliga
myndigheter har olika indelningar och vilka konsekvenser detta får
för kvaliteten i verksamheterna. Senast pekade Försvarsberedningen
i sin rapport från den 20 december 2017 på att en försvårande faktor för effektiv samordning på regional nivå är att flera viktiga
totalförsvarsmyndigheter har olika regionala indelningar. Försvarsberedningen menar att det är ett problem
viktiga för totalförsvaret har geografiska indelningar som vare sig
stämmer överens med länens och länsstyrelsernas indelning eller
med Försvarsmaktens militärregioner.
En grundläggande utgångspunkt i vårt arbete har varit att inte
bryta några läns- och landstingsgränser. Vidare har vi sökt lösningar
som innebär minst omställning för såväl de berörda statliga myndigheterna som för kommunsektorn. Därför har vi utgått ifrån
redan existerande strukturer. En helt ny indelning som inte har någon
motsvarighet vare sig inom staten eller kommunsektorn skulle innebära ytterligare en struktur lagd till den redan mångfacetterade förvaltningskartan.
Vårt förslag är att de myndigheter som föreslås ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden. Det stämmer väl överens
med det antal områden som de flesta förvaltningsmyndigheter med
regional indelning har i dag och som är det mest resurseffektiva.
Det är det antal som vi bedömer innebär minst omställning för de
flesta av våra föreslagna myndigheter. Vårt förslag innebär också ett
begränsat behov när det gäller förändringar av lokaliseringar av verksamhetsorter för regionala kontor.
En statlig samordning och indelning kan inte ses isolerat från
samverkan med landsting och kommuner. Även existerande samverkansstrukturer för det kommunala självstyret har varit en utgångspunkt i utredningen. Vi föreslår därför en myndighetsgemensam
indelning
d de sex sjukvårdsregionerna,
men med den justeringen att Halland, som i dag delas mellan två
sjukvårdsregioner, ingår i samma område som Västra Götaland.
Med denna justering blir vårt förslag att de myndigheter som föreslås ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden som
omfattar följande län:
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• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
• Gotland, Stockholm
• Jönköping, Kalmar, Östergötland
• Halland, Västra Götaland
• Blekinge, Kronoberg, Skåne.
Sjukvårdsregionerna är sedan 1960-talet inarbetade samverkansplattformar för landstingen i hela landet. Därutöver har sjukvårdsregionernas karta mycket gemensamt rent geografiskt med flera
myndigheters nuvarande indelning.
Dessutom finns det mycket som talar för att samtliga landsting
från och med 1 januari 2019 har ansvaret för regional utveckling.
Visserligen samverkar landstingen om regional utveckling i stor
utsträckning i andra konstellationer än de som motsvarar sjukvårdsregionernas områden, men givet landstingens egna bedömningar
att samverkan generellt sett kommer att öka inom alla områden så
bedömer vi att den nya geografin kan få betydelse också i det sammanhanget.
En betydande faktor för vårt val av en områdesindelning som
motsvarar den som i dag finns på sjukvårdsområdet är att flera
myndigheter, framför allt Försvarsmakten, har och måste ha en samverkan med landstingens hälso- och sjukvård. Landstingens hälsooch sjukvård är en viktig del av totalförsvaret, då det inte är aktuellt
för Försvarsmakten att bygga upp någon mer omfattande egen sjukvårdsorganisation. Försvarsberedningen berör denna fråga specifikt
och menar till exempel att ansvars- och ledningsförhållanden mellan
landstingen och de geografiskt samordnade militärregionerna och
civilområdena som föreslås måste tydliggöras.
Således bedömer vi att det inte bara finns ett värde rent allmänt
med att staten och den kommunala sektorn delar regional geografi,
utan att det finns ett särskilt värde i att denna gemensamma indelning omfattar hälso- och sjukvårdens organisation.
Med detta sagt kan vi konstatera att en myndighetsgemensam
indelning utifrån sjukvårdsregionerna inte är helt oproblematisk.
Området i mitten av Sverige blir ett område som omfattar sju län
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och ett stort antal kommuner. Vi har därför pekat på möjliga justeringar av den föreslagna indelningen för detta område.
En alternativ indelning
Ett alternativ till den regionala indelning som vi förordar skulle
kunna vara att de myndigheter vi föreslår indelas i en geografi som
motsvarar Polismyndighetens sju regioner. En fördel med denna indelning är att den också tillämpas av Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. För samtliga tre gäller att de relativt nyligen organiserats i dessa områden och att det för framför allt Polismyndigheten
inneburit en genomgripande förändring. Polisregionerna är också den
geografi som används inom ramen för regeringens satsning på myndighetsgemensam samverkan mot organiserad brottslighet.
Det som talar emot detta alternativ är att flera av de myndigheter
som vi föreslår rent resursmässigt har svårt att bära fler än sex regioner. En sådan indelning har dessutom inte heller någon motsvarighet
inom kommunsektorn, vilket är en viktig utgångspunkt i vårt huvudförslag.
Beteckning och utformning av namn på kommuner
på regional nivå
Allt fler landsting har börjat använda sig av beteckningen region
i stället för landsting i takt med att de har tagit över det regionala
utvecklingsansvaret. I Skåne och Västra Götalands län har man gjort
så sedan i slutet av 1900-talet. I dag får 13 av de 20 landstingen
besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska
betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen med stöd av lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Gotlands
kommun har också fått motsvarande möjlighet. Om förslagen i
departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
(Ds 2017:61) genomförs kommer samtliga landsting att få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige respektive regionstyrelse.
Den officiella beteckningen är dock fortfarande Skåne läns landsting osv. Det innebär att olika beteckningar används i olika delar av
landet och att det ofta är en annan beteckning på valsedeln vid all-
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männa val än den som används i kommunikationen med medborgarna. Samma beteckning bör användas i hela landet och i alla sammanhang. Detta är särskilt betydelsefullt då det rör sig om en för
vår demokrati viktig aktör.
När de första landstingen fick möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse motiverades detta med
att det för medborgare, myndigheter och näringsliv skulle markera
landstingens förändrade roll i länen, i och med att övertagandet av
det
Med åren
regionala
har denna förändring
blivit ännu tydligare när landstingens arbete med regional utveckling
ökat.
Till detta ska läggas att en viktig förändring har skett på så sätt
att landstingen nu har ansvar för betydligt fler frågor som berör
invånarna direkt, utöver hälso- och sjukvården. Det har, enligt vår
mening, skett en sådan principiell förändring att ett namnbyte är
motiverat.
Vi föreslår att beteckningen landsting ändras till region. Beteckningen region har använts under lång tid av landstingen i Västra
Götalands län och Skåne län och allt fler landsting har valt att övergå till att använda denna beteckning i samband med att de tagit
över det regionala utvecklingsansvaret.
Beteckningen är dock inte oproblematisk, eftersom den används
också i andra sammanhang. Vi har därför noga övervägt alternativet
regionkommun för att få en mer distinkt beteckning. En fördel
med regionkommun är att det skulle markera att det rör sig om ett
kommunalt organ. Det tyngst vägande skälet mot regionkommun
är dock enligt vår uppfattning att dagens problem med att olika
begrepp används i olika sammanhang delvis skulle bestå. Detta eftersom det formella namnet inte skulle motsvara det som används i
media och i kommunikation med medborgarna. Om beteckningen
ska ändras delvis för att få en enhetlighet och större tydlighet är det
en fördel att även formellt använda en beteckning som används och
kommer att användas till vardags.
Trots nackdelarna är därför vår sammantagna bedömning att beteckningen landsting ska ändras till beteckningen region. Ändringen
medför bland annat att ett stort antal följdändringar i författningar
måste göras. Beträffande Gotland är dock vårt förslag att kommunen ska betecknas Gotlands kommun.
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När det gäller utformningen av namn på de enskilda regionerna
är vårt förslag att de utformas så att ordet Region placeras före namnet på respektive län och att ordet län ingår i namnet enligt följande
modell: Region Norrbottens län, Region Skåne län, Region Örebro
län, Region Västra Götalands län osv.
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter
vid ändringar i landstingsindelningen
De regler som gäller vid ändringar av kommunindelning respektive
landstingsindelning överensstämmer i stora delar. Det finns dock
vissa skillnader. Vid ändringar i kommuners indelning ska särskild
hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som berörs av ändringen. Skulle en kommun motsätta sig en
ändring kan en sådan beslutas endast om det finns synnerliga skäl.
Vidare ska särskild hänsyn tas till befolkningens önskemål och
synpunkter. När det finns skäl till det ska en särskild undersökning
göras om vilken inställning befolkningen har. En sådan undersökning kan göras genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande.
Motsvarande bestämmelser finns inte när det gäller ändringar av
landstingsindelningen. Det finns skäl att ytterligare harmonisera
regleringen av kommunindelningsändringar och ändringar i landstingsindelningen. Det finns däremot, enligt vår uppfattning, skäl för
att bestämmelserna när det gäller landstingen inte ska vara identiska
med de regler som gäller för kommunindelningsändringar. Ett viktigt skäl är att landstingsindelningen är kopplat till länsindelningen
och därmed också till statliga intressen av att organisera sin förvaltning.
Vi föreslår att det införs en bestämmelse om att särskild hänsyn
ska tas till önskemål och synpunkter från berörda landsting. Mer
omfattande förändringar av landstingsindelningen innebär att många
landsting berörs. Det är därmed troligt att det kan vara svårt att få
till stånd en indelning som tillgodoser varje enskilt landstings
respektive kommuns förstahandsval. Det är naturligtvis angeläget
att en indelningsförändring har en så bred acceptans som möjligt.
Samtidigt är det omöjligt att tillgodose samtliga aktörers olika intressen. En ny administrativ indelning blir med nödvändighet en
avvägning utifrån en helhetsbedömning där vissa synpunkter och
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perspektiv kommer att behöva tillmätas större vikt än andra. I det
läget är det svårt att se att man kan ge ett enskilt landsting möjlighet att i praktiken blockera genomförandet av en väl avvägd reform.
Det bör därför endast krävas särskilda skäl, inte synnerliga, för att
besluta om en ändring mot ett berört landstings vilja.
På motsvarande sätt föreslår vi att särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som berörs av en
ändring i landstingsindelningen, men att det inte införs någon bestämmelse om krav på särskilda skäl för att beslut om en ändring i
landstingsindelningen mot en berörd kommuns vilja. Det är ofrånkomligt att enstaka kommuner kan hamna i ett större landstings
geografiska periferi. Det är också ofrånkomligt att till exempel
färre landsting innebär färre residensstäder. Sådana och andra nackdelar för en enskild kommun bör inte, anser vi, läggas till grund för
att enskilda kommuner ska kunna förhindra en i övrigt väl motiverad förändring. Om det däremot handlar om önskemål från en
kommun som vill ”byta landsting” bör kommunens önskemål tillmätas stor vikt
När det gäller befolkningens synpunkter är indelningsfrågornas
karaktär sådana att det är rimligt att besluten föregås av information och diskussion, samt att de är väl förankrade. Det finns därför
anledning att särskilt reglera att hänsyn ska tas till befolkningens
önskemål och synpunkter. Befolkningens inställning måste dock
vägas mot andra intressen och faktorer, som till exempel berörda
kommuners och landstings inställning, näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden samt statens behov av att göra förändringar i
sin administrativa indelning. Den typ av avvägningar det är fråga
om kräver en helhetsbedömning som i grunden vilar på politiska
ställningstaganden och värderingar. Vi föreslår därför att regleringen när det gäller ändringar i landstingsindelningen bör utformas
på så sätt att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas.
Vi anser att inhämtandet av befolkningens synpunkter bör ske
som ett led i den representativa demokratins beredningsprocess
och inte som en särskild undersökning utförd av en myndighet. På
detta sätt kan synpunkterna vägas in som en del av ett allsidigt beslutsunderlag såväl när fullmäktige ska ta ställning i frågan, som när
regeringen ska fatta beslut om en eventuell ändring.
Vårt förslag är därför att berörda landsting, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindel-
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ning, ska inhämta synpunkter från sina medlemmar om det inte är
uppenbart obehövligt. Synpunkterna ska inhämtas som ett led i den
egna beredningen och som ett underlag för regeringens och riksdagens ställningstagande i frågan.
Landstingens samverkansmönster
Vi har kartlagt landstingens samverkansmönster bland annat genom
en enkät med frågor till samtliga landsting och i förekommande fall
regionförbund. Av svaren framgår att det i dag sker en omfattande
samverkan mellan landstingen inom framför allt områdena hälsooch sjukvård, regional utveckling, infrastrukturplanering och kollektivtrafik, samt utbildning och kultur.
Landstingen bedömer själva att denna utveckling kommer att
öka inom samtliga verksamheter, bland annat därför att samhällsutvecklingen är komplex och olika aktörer liksom olika verksamhetsområden behöver samspela och samverka. Av svaren framgår
att det inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår en intensiv utveckling med bland annat kunskapsstyrning som kommer innebära
ytterligare behov av samverkansstrukturer. Detsamma gäller utvecklingen av nivåstrukturering inom sjukvården. Framtida ekonomiska åtaganden och investeringsbehov behöver hanteras i samverkan, så att resurser kan användas mer effektivt och så att olika
specialiseringar kan förläggas på olika platser. Även framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning leder till ökade behov av
samverkan.
På många håll ställs det nya krav på tillgänglighet och utbyggd
infrastruktur, bland annat för att befolkningen ökar. När infrastrukturen finns på plats behövs en god samverkan kring kollektivtrafiken för att kunna erbjuda en god trafikering med hög tillgänglighet, samordnade taxor- och biljettsystem och smidiga övergångar
mellan trafikslag.
För att staten på en översiktlig nivå ska kunna följa denna utveckling föreslår vi att Göteborgs universitet får i uppdrag att
löpande följa och vart fjärde år lämna en rapport till regeringen som
beskriver utvecklingen av landstingens samverkan.
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Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala
utvecklingsansvaret
Det regionala utvecklingsansvaret kommer från och med 2019 att
ligga hos landstingen i alla län utom Gotlands län, där kommunen
har ansvaret, förutsatt att förslagen i Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) genomförs.
Förvaltningsutgifter inom det regionala utvecklingsansvaret finansieras i dag genom länsstyrelsernas förvaltningsanslag (5:1 Länsstyrelserna m.m.) under utgiftsområde 1. I län där landsting eller samverkansorgan har det regionala utvecklingsansvaret ska länsstyrelserna i
sin tur betala ett visst belopp månatligen till dessa. Denna finansieringsmodell i flera steg innebär en omständlig och otydlig finansiell
styrning av verksamheten.
Vi förslår i stället att statsbidrag till landstingen och Gotlands
kommun ska utgå från utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Ikraftträdande
Den myndighetsgemensamma indelningen föreslås träda i kraft den
1 januari 2021. Den ändrade landstingsbeteckningen och ändringarna i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
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Common regional boundaries for agencies
The following agencies are of such importance to regional cooperation that they should have coordinated geographical boundaries:
The Swedish Public Employment Service
The Swedish Armed Forces
The Swedish Migration Agency
The Swedish Police
The Swedish ESF Council (for the national social fund programme)
• The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (for
the administration of the regional structural fund programmes)
• The Swedish Transport Administration.

•
•
•
•
•

In turn, these agencies have strong links with additional agencies
that have regional boundaries. Based on the objective to have cohesive
tion, we therefore propose that
the following agencies also should have coordinated regional
boundaries:
• The Swedish Prison and Probation Service
• The Swedish Security Service
• The Swedish Prosecution Authority.
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Advantages of coordinated boundaries
The objective of Swedish administration policy is innovative and
cohesive state administration that is legally secure and effective, has
advanced quality, service and accessibility and hence contributes to
the development of Sweden and effective EU work.
A number of prior inquiries regarding administration policy
have determined that a problem in terms of cohesive state administration is that the regional boundaries vary between different
agencies. We agree that this is not appropriate. In our view, coordinated regional boundaries could present
– better clarity in state administration, and improved conditions
for sector-wide cooperation,
– facilitation of contacts between representatives of different
operations,
– simplification of priority coordination and cohesive action,
– facilitation of contacts between county councils/municipalities
and the state, and opportunities for reaching consensus between
the state and municipal level, and
– facilitation of the possibilities of the Government to govern and
perform follow-up from an overarching and geographical perspective.
More effective and cohesive state administration is beneficial to
individual citizens, industry and civil society alike.
At the same time, we wish to emphasise that the geographical
asymmetry in state administration is only one of several obstacles
to effective cooperation.
Our opinion is however that coordinating regional boundaries is
an initial step towards a more cohesive state at the regional level. It
improves conditions for the right functions to find each other, and
for decision-making levels to match each other. Furthermore, coordinated geographical boundaries create a clearer regional structure within which tasks that require coordination between multiple
entities can be managed, when the county level is not considered
appropriate. Common regional boundaries also enable preparing, as
part of a coordinated geographical structure, agency-wide status

26

SOU 2018:10

Summary

reports in various matters, which could provide a basis for deciding
on joint strategic measures.
Relevant agencies
In the selection of agencies that ought to have common boundaries,
we have proceeded on the basis of national government agencies that
already have operations that are fully or partially grouped into regional areas, and which have not-insignificant cooperation either with
other agencies or with county councils and municipalities.
Furthermore, relevant agencies should have a strategic or promotive function that could be meaningful to planning capacity at the
regional level, or have strong connections with other such agencies.
For this reason, we have exempted agencies with purely controlling
tasks. Finally, we have also exempted certain authorities with a
regional organisation that is currently subject to a separate inquiry,
such as a number of education agencies.
In order to identify the agencies which, based on these fundamentals, are relevant in terms of having coordinated boundaries, we
have queried county councils, regional associations and county administrative boards, and also met with a great number of agencies,
representatives of the municipal sector and representatives of civil
society. We have identified certain operational sections where the
need for coordinated regional boundaries is particularly strong; these
being contingency planning and total defence, regional development work and reception of newly arrived immigrants. There are of
course additional operational sections with a need for coordination,
in which coordinated boundaries would facilitate the situation, for
example physical planning, infrastructure, energy transition to fulfil
the climate targets, work related to environmental targets, and the
supply of skills.
Contingency planning and total defence are activities that involve a great number of entities at the local and regional level, including government agencies as well as the municipal sector and
other entities in society. It is crucial that the work is conducted in a
coordinated manner and that there are developed structures in
place that can be implemented quickly in a crisis situation. Civil
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defence within total defence should, as far as possible, be based on
the processes and structures used within contingency planning.
Likewise, regional development is an area that involves numerous
agencies, and in which there is a great need for the ability to meet a
coordinated state at the regional level. Regional development responsibility includes a responsibility for the county’s strategic development, and covers adopting a strategy for development in the
county, deciding on funds for regional growth efforts, and establishing county plans for transportation infrastructure. It is also incumbent upon those responsible for regional development to prepare
regional skills platforms. In addition to these duties, all county
councils are responsible for a number of other tasks linked to regional development such as public transport and regional cultural
operations. In its proposal for an action plan, the Agenda 2030
delegation proposes that those responsible for regional development also be given responsibility for coordinating efforts at the
regional level with global sustainable development targets.
The refugee situation in 2015 clearly demonstrated a great need
for advanced coordination, not least between the numerous state
and municipal entities involved in the reception of asylum seekers
and newly arrived immigrants. In recent decades, the responsibility
for receiving asylum seekers and newly arrived immigrants has varied
between different entities. One sign of the need for cooperation is
that there is a specific coordination delegation consisting of a number
of agencies that deal with national and strategic issues in the area.
Based thereon, we have judged that the agencies we propose are
of such importance to regional cooperation that they should have
coordinated boundaries.
Structuring the boundaries
In our view, the proposed agencies should follow common boundaries in six geographic areas. We consider this to be the number
that entails the least adjustment for most of the proposed agencies.
Our proposal also implies a limited need in terms of changes to the
location of sites of operation for regional offices. It is a matter of
implementing boundaries which, although not optimal for all parties
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in every respect, can nevertheless function for as many as possible,
and irrespective of the operational section.
Another
ists of the conditions for
well-functioning
ng and total defence, regional
development and reception of newly arrived immigrants, since these
areas affect a great number of agencies, municipalities and county
councils, as well as business and industry and civil society.
State coordination and boundaries cannot be seen in isolation from
the municipal sector. Existing cooperation structures of municipal
government have therefore also formed a premise of the inquiry. A
new structure for coordinated state boundaries could create a new
level at which the municipal sector could meet a coordinated state
in a common geographical structure.
In our view, boundaries that match as far as possible the geographic boundaries decided for the six healthcare regions offer several
advantages. First, in terms of number, they are consistent with the
range that most government agencies with regional boundaries already
apply and state are appropriate and resourceefficient. Also, the map
of the healthcare regions has a lot in common in purely geographical
terms with the existing boundaries of several agencies. It should also
be added that the health and medical care of the county councils
forms an important part of total defence.
However, the geography of the healthcare regions cannot be
applied without further formality to the regional breakdown of the
state. A fundamental premise for our proposal is that county and
county-council boundaries are not broken. Halland county is split
between two healthcare regions, so that boundary cannot be applied
where our proposal is concerned.
With that adjustment made, our proposal is that the suggested
agencies follow common boundaries in six geographic areas that
include the following counties:
• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
• Gotland, Stockholm
• Jönköping, Kalmar, Östergötland
• Halland, Västra Götaland
• Blekinge, Kronoberg, Skåne
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Alternative boundaries
An alternative to the regional boundaries we recommend could be
that the proposed agencies apply geographical boundaries that
correspond to the seven regions of the Swedish Police. An advantage of these boundaries is that they are already also applied by the
Swedish Security Service and the Swedish Prosecution Authority.
All three were organised into these areas relatively recently, and for
the Swedish Police in particular, this involved extensive change.
The police regions also form the geographical structure used as part
of the Government’s initiative for agency-wide
organised crime.
A drawback in this alternative is that, purely in terms of resources,
many of the agencies that we propose would have difficulty in bearing
more than six regions. Also, such boundaries lack any equivalent in
the municipal sector, which is an important premise in our main
proposal.
Terms and wording for names of county councils
A growing number of county councils have started to use the term
‘region’ instead of ‘county council’ in line with them assuming
regional development responsibility. In the counties of Skåne and
Västra Götaland, this has been the case since the end of the 20th
century. Today, 13 out of the 20 county councils may decide that
county council assemblies and county council boards may instead
be called regional assemblies and regional boards, pursuant to the
Act on regional development responsibility in certain counties
(2010:630). The municipality of Gotland has also obtained a similar
possibility. If the proposals in the ministerial memorandum ‘Uniform
regional development responsibility’ (Ref. 2017:61) are implemented,
all county councils will be able to use the terms ‘regional assembly’
or ‘regional board’.
The official term is still ‘county council’ however. The current
situation is not sustainable. It means that different terms are used
in different parts of the country, and the term used on the ballot
paper in general elections often differs from that used in communication with citizens. The same term should be used throughout Sweden and in all contexts.
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When the first county councils gained the possibility to use the
terms ‘regional assembly’ and ‘regional board’, this was motivated
by the fact that, for citizens, agencies and industry, it was to reflect
the changed role of county councils in the county, in that they
assumed regional development responsibility. Over the years, this
change has become even clearer as the county councils’ work with
regional development has increased.
A lot speaks in favour of keeping the term ‘county council’. It is
an established term with an extensive cultural and linguistic history, and for which there is no risk of mix-ups because it is not
used in any other contexts.
At the same time, in our opinion an important change has taken
place in that the county councils now bear responsibility for many
more issues that affect inhabitants directly, besides health and medical
care. In our view, a change has occurred that is so fundamental as
to merit a change of name.
However, the term ‘region’ presents a number of issues. We have
therefore carefully considered the alternative ‘regional municipality’
in order to have a more distinct term. The most important advantage
in this alternative is of course that the term ‘regional municipality’
would reduce the risk of confusion and misunderstanding. It might
also be an advantage to make clear that it is a matter of a municipal
body. The strongest reason against ‘regional municipality’ in our
view, however, is that the current problem of the use of different
terms in different contexts would partly persist. This is because the
formal name would not match that used in the media and in communication with citizens. If the term is to be changed partly to
attain uniformity and greater clarity, it would be beneficial to also
formally use a term that is used, and that will be used, in everyday
contexts.
Despite the drawbacks, our overall assessment is therefore that
the term ‘county council’ should be changed to the term ‘region’.
The change entails that a great number of consequent amendments
must be made to regulations.
For Gotland, however, we propose that the municipality be
called ‘the municipality of Gotland’.
When devising names for the individual regions, we propose
that they be worded such that the word ‘Region’ comes before the
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name of the county concerned, and that the word ‘county’ be included in the end of the name.
Viewpoints of the county councils, municipalities and population
when changing county-council boundaries
The rules that apply to changes to municipal boundaries, and to
county-council
vely, are largely similar. However, there are some differences. When making changes to municipal
boundaries, particular consideration must be given to the wishes and
viewpoints of the affected municipalities. If a municipality opposes
the change, such a decision can only be made if compelling grounds
exist. Furthermore, particular consideration shall be given to the
wishes and viewpoints of the population. Where such grounds exist,
a specific investigation shall be carried out to determine the population’s standpoint. Such an investigation can be conducted by means
of a vote, survey, etc.
There are no equivalent provisions in terms of changes to countycouncil boundaries. In our view, great importance should be attributed
to the standpoint of the county councils concerned when changing
boundaries. There is therefore reason to introduce a provision
setting out that particular consideration shall be given to the wishes
and viewpoints of the closest affected county council. More extensive changes to county-council boundaries entail that many county
councils are affected. It is therefore likely that it would be difficult
to put boundaries in place that satisfy the first choice of each individual county council or municipality. It is of course crucial that
a change in boundaries is as widely accepted as possible. At the
same time, it is impossible to satisfy the different interests of all
entities. New administrative boundaries are, by necessity, a tradeoff based on an overall assessment, in which certain viewpoints and
perspectives will need to be attributed greater importance than
others. In that situation, it is difficult to envisage the possibility of
enabling an individual county council – and even less an individual
municipality – to block the implementation of a carefully considered
reform.
In light thereof, compelling grounds should not be needed – but
rather only special grounds – to carry out a boundary change against
the will of an individual county council.
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The municipalities work closely with the county councils and
have a strong interest in how the latter work. It is therefore reasonable to give special consideration also to the viewpoints of other
municipalities concerned. However, no provision should be introduced regarding a need for special grounds in order to circumvent
such viewpoints.
In terms of the viewpoints of the population, the nature of the
question of boundaries is such that it is reasonable that the decisions
be preceded by information and discussions, and that they are
broadly supported. There is therefore reason to specifically regulate
that consideration shall be given to the wishes and viewpoints of the
population. However, the population’s standpoint must be weighed
against other interests and factors, such as the standpoint of the
municipalities and county councils concerned, geographical aspects
of business and industry, economic conditions and the need of the
state to make changes to its administrative boundaries. Yet, the type
of consideration in question requires an overall assessment that
fundamentally rests on political positions and values. We therefore
propose that the regulation, in terms of changes to county-council
boundaries, should be devised such that account shall be taken of the
wishes and viewpoints of the population, and not that special consideration shall be given to such viewpoints.
In our view, gathering the viewpoints of the population should be
carried out as part of the preparatory process of regional representative democracy, and not as a separate inquiry carried out by an agency.
That way, the viewpoints can be weighed in as part of a comprehensive decision-making basis, both when the assembly is to decide
on the matter, and when the Government is to decide on any change.
We therefore propose that the county councils concerned obtain the
viewpoints of their members unless that is clearly not necessary, as
part of the preparation of a statement on or application for changed
county-council boundaries.
The cooperation pattern of the county councils
We have identified the cooperation pattern of the county councils e.g.
by sending out a survey with questions to all county councils and,
where relevant, regional associations. The responses show that there is

33

Summary

SOU 2018:10

currently extensive cooperation between the county councils mainly
in the areas health and medical care, regional development, infrastructure planning and public transport, as well as education and culture.
In the opinion of the county councils themselves, these developments will intensify in all operations, one reason being that developments in society are complex and that different entities, and different
operational sections, need to interact and cooperate. The responses
show that, in the area of health and medical care, intensive developments are in progress in terms of e.g. skills governance, which will
bring further needs for cooperation structures. The same applies to
developments in level-structuring of healthcare. Future financial
commitments and investment needs will need to be addressed in
cooperation, so that resources can be used more efficiently and so
that different areas of specialisation can be allocated to different
locations. Future challenges too in terms of the supply of skills
give rise to heightened needs for cooperation.
On many fronts, new demands are being placed on accessibility
and extended infrastructure, one reason being the growing population. Once the infrastructure is in place, sound cooperation is needed
regarding public transport, so as to offer sound traffic that is highly
accessible, coordinated fares and ticketing systems, and smooth
transition between modes of traffic.
So as to enable the state to monitor these developments at an
overarching level, we propose that the University of Gothenburg be
commissioned to submit a report to the Government once every four
years, describing the progression of the county councils’ cooperation.
Financing of administrative expenses for regional
development responsibility
Regional development responsibility will, as of 2019, rest with the
county councils in all counties except Gotland county, where the
municipality bears the responsibility, provided that the proposals in
‘Uniform regional development responsibility’ (Ref. 2017:61) are
implemented.
Administrative expenses within regional development responsibility are currently financed by the county administrative boards’
administrative appropriation (5:1 County Administrative Boards,
etc.) under expenditure area 1. In counties where the county coun34
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cil or cooperative body bears regional development responsibility,
the county administrative boards shall, in turn, pay a monthly amount
thereto. This multi-stage financing model entails complex and unclear financial governance of the operations.
We propose that the state contribution for the county councils
and the municipality of Gotland be based on expenditure area 19
Regional Growth.
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1.1

Förslag till
lag om ändring i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner
och landsting

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändringar
i Sveriges indelning i kommuner och landsting
dels att rubriken till lagen, 2 kap. 1, 4, 6–8 §§, 3 kap. 1–5, 10–12,
14, 16–18, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 40 §§, 4 kap. 1 § och
rubriken närmast före 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och
landsting

Lag om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och
regioner1

Ändring i indelningen
i landsting

2 kap.
Ändring i indelningen
i regioner

1 §2
Regeringen får besluta om
Regeringen får besluta om
ändring i rikets indelning i lands- ändring i rikets indelning i regionting, om det inte finns hinder er, om det inte finns hinder mot
mot en motsvarande ändring i en motsvarande ändring i läns1
2

Senaste lydelse 1991:1693.
Senaste lydelse 2017:732.
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länsindelningen. Bestämmelser indelningen. Bestämmelser om
om sambandet mellan landstings- sambandet mellan regionindelindelningen och länsindelningen ningen och länsindelningen finns
finns i 1 kap. 1 § kommunallagen i 1 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725). En ändring i lands- (2017:725). En ändring i regiontingsindelningen får dock ske en- indelningen får dock ske endast
dast om ändringen kan antas om ändringen kan antas medföra
medföra bestående fördel för ett bestående fördel för en region
landsting eller en del av ett lands- eller en del av en region eller andra
ting eller andra fördelar från all- fördelar från allmän synpunkt.
män synpunkt. Regeringen får Regeringen får meddela de föremeddela de föreskrifter som be- skrifter som behövs för ändringhövs för ändringens genom- ens genomförande.
förande.
Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som
bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i 1 kap. 3 §.
Vid prövning av frågan om
indelningsändring ska särskild
hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de regioner
samt den eller de kommuner som
närmast berörs av ändringen. Om
en sådan region motsätter sig en
indelningsändring, får beslut om
ändringen meddelas endast om det
finns särskilda skäl. Befolkningens
önskemål och synpunkter ska beaktas.
4 §3
En fråga om ändring i landsEn fråga om ändring i regiontingsindelningen kan väckas av indelningen kan väckas av en
landsting eller medlem av ett region eller medlem av en region
landsting som skulle beröras av som skulle beröras av ändringen.
ändringen. Ansökan om en sådan Ansökan om en sådan ändring
3

Senaste lydelse 2016:740.
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ändring ska ges in till Kammar- ska ges in till Kammarkollegiet.
kollegiet.
Regeringen och Kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om
indelningsändring på eget initiativ.
6 §4
En indelningsändring träder
En indelningsändring träder
i kraft den 1 januari det år som i kraft den 1 januari det år som
bestäms i beslutet om ändring- bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan en. Om ändringen är av sådan
omfattning att ett landsting en- omfattning att en region enligt
ligt den nya indelningen inte bör den nya indelningen inte bör
företrädas av de gamla lands- företrädas av de gamla regionfulltingsfullmäktige, träder ändringen mäktige, träder ändringen i kraft
i kraft den 1 januari året efter det den 1 januari året efter det år då
år då val i hela riket av fullmäk- val i hela riket av fullmäktige har
tige har ägt rum.
ägt rum.
Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § första stycket ska
meddelas senast ett år innan ändringen ska träda i kraft. Om det
finns synnerliga skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt,
dock inte senare än åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslut
om indelningsändring enligt 1 § andra stycket ska meddelas senast
tre månader innan ändringen ska träda i kraft.
7 §5
Vid ändringar i indelningen i
Vid ändringar i indelningen i
landsting tillämpas bestämmel- regioner tillämpas bestämmelserna i 1 kap. om
serna i 1 kap. om
1. ekonomisk reglering i 6–10 §§,
2. rättskapacitet i 13 §,
3. fördelning av beslutanderätt i 14–16 §§,
4. indelningsdelegerade i 17 §,
5. beredning och verkställighet i 18 §,
6. överklagande i 19 §, och
7. utredning om indelningsändring i 22, 23, 25 och 26 §§.
Då ska det som där sägs om
4
5

Senaste lydelse 2016:740.
Senaste lydelse 2016:740.
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1. kommun i stället gälla
1. kommun i stället gälla
landsting,
region,
2. kommunfullmäktige i stället
2. kommunfullmäktige i stället
gälla landstingsfullmäktige, och
gälla regionfullmäktige, och
3. kommunstyrelse i stället
3. kommunstyrelse i stället
gälla landstingsstyrelse.
gälla regionstyrelse.
7a§
Berörda regioner ska, om det
inte är uppenbart obehövligt, som
ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad
regionindelning, inhämta synpunkter från sina medlemmar.
8 §6
Om en indelningsändring inneOm en indelningsändring innebär att ett nytt landsting bildas, får
bär att en ny region bildas, får
1. landstinget lämna bidrag
1. regionen lämna bidrag till
till en kommun inom landstinget en kommun inom regionen i den
i den utsträckning det behövs för utsträckning det behövs för att
att motverka att bildandet leder motverka att bildandet leder till
till höjd kommunalskatt, och
höjd kommunalskatt, och
2. kommunerna inom lands2. kommunerna inom regiontinget lämna bidrag till varandra, en lämna bidrag till varandra, om
om det behövs för att jämna ut det behövs för att jämna ut ekoekonomiska effekter mellan kom- nomiska effekter mellan kommunerna på grund av att upp- munerna på grund av att uppgifter förts över från landstinget gifter förts över från regionen
till kommunerna eller omvänt.
till kommunerna eller omvänt.
Bidrag får som längst lämnas till utgången av det femte året från
det att indelningsändringen har trätt i kraft.
De närmare villkoren för bidragsgivningen ska regleras i en överenskommelse mellan de berörda parterna.

6

Senaste lydelse 2016:740.
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3 kap.
1 §7
Detta kapitel innehåller beDetta kapitel innehåller bestämmelser som ska tillämpas stämmelser som ska tillämpas
om regeringen enligt 1 kap. 17 § om regeringen enligt 1 kap. 17 §
eller 2 kap. 7 § första stycket 4 eller 2 kap. 7 § första stycket 4
har beslutat att en kommun eller har beslutat att en kommun eller
ett landsting ska företrädas av in- en region ska företrädas av indelningsdelegerade.
delningsdelegerade.
2 §8
De indelningsdelegerade och
De indelningsdelegerade och
ersättare för dessa utses från varje ersättare för dessa utses från varje
kommun eller landsting vars om- kommun eller region vars område helt eller delvis ska ingå i råde helt eller delvis ska ingå i
kommunen
landstinget enligt kommunen
regionen enligt
den
nya
den nya indelningen
(ändringsberörda
lands- berörda kommuner och regioner).
ting).
3 §9
Antalet indelningsdelegerade
Antalet indelningsdelegerade
och ersättare från varje kommun och ersättare från varje kommun
och landsting bestäms av full- och region bestäms av fullmäktige i ändringsberörda kom- mäktige i ändringsberörda kommuner
landsting. Om kom- muner
regioner. Om kommunerna eller landstingen inte är munerna
regionerna inte är
överens om antalet, ska regering- överens om antalet, ska regeringen fastställa antalet indelnings- en fastställa antalet indelningsdelegerade och ersättare.
delegerade och ersättare.
4 §10
De indelningsdelegerade och
De indelningsdelegerade och
deras ersättare ska väljas av full- deras ersättare ska väljas av fullmäktige i ändringsberörda kom- mäktige i ändringsberörda komSenaste lydelse 2016:740.
Senaste lydelse 2016:740.
9
Senaste lydelse 2016:740.
10
Senaste lydelse 2016:740.
7
8
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muner och landsting inom 30 dagar efter det att kommunen eller
landstinget fått del av regeringens beslut om indelningsändring,
om inte regeringen bestämmer
en senare tidpunkt.
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muner och regioner inom 30 dagar efter det att kommunen eller
regionen fått del av regeringens
beslut om indelningsändring, om
inte regeringen bestämmer en
senare tidpunkt.

5 §11
De indelningsdelegerade och
De indelningsdelegerade och
deras ersättare väljs
deras ersättare väljs bland dem
som är ledamöter eller ersättare som är ledamöter eller ersättare
i fullmäktige i ändringsberörda i fullmäktige i ändringsberörda
kommuner och landsting.
kommuner och regioner.
Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt ska valet vara proportionellt. Om ersättarna
inte väljs proportionellt, ska det vid valet bestämmas i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra.
10 §12
Indelningsdelegerade är enligt
Indelningsdelegerade är enligt
1 kap. 17 § och 2 kap. 7 § första 1 kap. 17 § och 2 kap. 7 § första
stycket 4 beslutande församling stycket 4 beslutande församling
för kommunen eller landstinget för
regionen
enligt den nya indelningen.
enligt den nya indelningen.
11 §13
Indelningsdelegerade ska tillIndelningsdelegerade ska tillsätta ett arbetsutskott för bered- sätta ett arbetsutskott för beredning av ärenden och verkställig- ning av ärenden och verkställighet av beslut. Om det behövs het av beslut. Om det behövs
för att fullgöra sådana uppgifter, för att fullgöra sådana uppgifter,
får indelningsdelegerade tillsätta får indelningsdelegerade tillsätta
flera utskott eller anlita nämn- flera
der och beredningar i ändrings- der och beredningar i ändringsberörda
lands- berörda kommuner och regioner.
ting.
Senaste lydelse 2016:740.
Senaste lydelse 2016:740.
13
Senaste lydelse 2016:740.
11
12
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12 §14
Om inte något annat följer
Om inte något annat följer
av lag eller annan författning får av lag eller annan författning får
ansvaret för beredning, förvalt- ansvaret för beredning, förvaltning och verkställighet inom ett ning och verkställighet inom ett
utskotts verksamhetsområde läm- utskotts verksamhetsområde lämnas över till partssammansatta nas över till partssammansatta
organ. Detta gäller dock endast organ. Detta gäller dock endast
ärenden som avser förhållandet ärenden som avser förhållandet
mellan
lands- mellan
regionen
tinget enligt den nya indelningen enligt
som arbetsgivare och dess an- arbetsgivare och dess anställda.
ställda.
Bestämmelserna i 7 kap. 20–25 §§ kommunallagen (2017:725)
tillämpas i fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om
fullmäktige och nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade
och utskott.
14 §15
Indelningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av
1. ett utskott,
2. en indelningsdelegerad genom motion,
3. revisorerna om ärendet avser granskning eller förvaltning som
har samband med revisionsuppdraget, och
4. fullmäktige eller styrelse i
4. fullmäktige eller styrelse i
ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och
landsting.
regioner.
16 §16
Indelningsdelegerade får beIndelningsdelegerade får bestämma att ett utskott i sin tur stämma att ett utskott i sin tur
får uppdra åt en ledamot eller får uppdra åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos ersättare eller åt en anställd hos
ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och
landsting att besluta på utskot- regioner att besluta på utskottets
tets vägnar.
vägnar.
Senaste lydelse 2017:732.
Senaste lydelse 2016:740.
16
Senaste lydelse 2017:732.
14
15
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Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 §
kommunallagen (2017:725).
17 §17
Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har
utsett indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till
1. ordföranden i ett utskott, och
2. ordföranden i en nämnd
2. ordföranden i en nämnd
eller
beredning
eller beredning i ändringsberörda kommuner och landsting.
da kommuner och regioner.
Indelningsdelegerade får även
Indelningsdelegerade får även
besluta att ordföranden i en besluta att ordföranden i en
nämnd får överlåta besvarandet nämnd får överlåta besvarandet
av en interpellation eller fråga till av en interpellation eller fråga till
någon som har utsetts av fullmäk- någon som har utsetts av fullmäktige för ändringsberörda kom- tige för ändringsberörda kommuner
landsting och som är muner
regioner och som är
ledamot i styrelsen för en sådan ledamot i styrelsen för en sådan
juridisk person som avses i juridisk person som avses i
10 kap. 2–6 §§ kommunallagen 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen
(2017:725) eller till ordföranden (2017:725) eller till ordföranden
i styrelsen eller annan nämnd i i
styrelsen
ett kommunalförbund som änd- ett kommunalförbund som ändringsberörda kommuner och ringsberörda kommuner och
landsting är medlemmar i.
regioner är medlemmar i.
18 §18
I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas
bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om
1. ordförande och vice ordförande i 5 kap. 11 §,
2. tillkännagivande om och kallelse till sammanträden i 5 kap.
13–15 §§,
3. ersättare i 4 kap. 22 § och 5 kap. 17–20 §§,
4. beslutsförhet i 5 kap. 45 och 46 §§,
5. jäv i 5 kap. 47 och 48 §§,

17
18

Senaste lydelse 2017:732.
Senaste lydelse 2017:732.
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6. rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka i
5 kap. 40 och 41 §§,
7. hur ärenden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 §§,
8. bordläggning och återremiss i 5 kap. 50 och 51 §§,
9. offentlighet och ordning vid sammanträdena i 5 kap. 42 och
43 §§,
10. hur ärendena avgörs i 5 kap. 52–57 §§,
11. interpellationer i 5 kap. 59–62 §§,
12. frågor i 5 kap. 64 §, dock inte till den del det i 64 § hänvisas
till 63 §, och
13. protokollet i 5 kap. 65–69 §§ och 8 kap. 12 §.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,
3. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
4. nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och
5. kommunens eller landsting5. kommunens eller regionens
ets anslagstavla i 5 kap. 13 § andra anslagstavla i 5 kap. 13 § andra
stycket och 8 kap. 12 § kom- stycket och 8 kap. 12 § kommunallagen avse anslagstavlan i munallagen avse anslagstavlan i
ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och
landsting.
regioner.
Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen
ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.
22 §19
Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten för ett sådant val
1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad,
eller
2. har rösträtt vid val av full2. har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller lands- mäktige i kommunen eller regiontinget enligt den nya indelningen en enligt den nya indelningen
I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 5 § 1 kommunallagen (2017:725).
Det som där sägs om nämnd ska då i stället gälla utskott.
19
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27 §20
Arbetsutskottet ska upprätta
Arbetsutskottet ska upprätta
förslag
et för kommun- förslag
et för kommunen eller landstinget enligt den en eller regionen enligt den nya
nya indelningen. I fråga om tids- indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 11 kap. 8 och frister tillämpas 11 kap. 8 och
9 §§ kommunallagen (2017:725). 9 §§ kommunallagen (2017:725).
29 §21
I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om
1. omröstning, beslut och reservation i 4 kap. 24–27 §§,
2. ersättarnas tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträden
i 6 kap. 17 §,
3. ordförande och vice ordförande i 6 kap. 21 och 22 §§,
4. tidpunkt för sammanträden i 6 kap. 23 §,
5. offentlighet och närvarorätt i 6 kap. 25 § första och tredje
styckena och 26 §,
6. beslutsförhet i 6 kap. 27 §,
7. jäv i 6 kap. 28–32 §§,
8. hur ärendena avgörs i 6 kap. 33 §,
9. protokollet i 6 kap. 35 §,
10. delgivning i 6 kap. 36 §, och
11. personalföreträdare i 7 kap. 10–19 §§.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
3. nämnd i stället gälla utskott,
4. en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en
indelningsdelegerad eller en ersättare,
5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och
6. anslagstavla avse anslags6. anslagstavla avse anslagstavlan i ändringsberörda kom- tavlan i ändringsberörda kommuner och landsting.
muner och regioner.

20
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30 §22
Ändringsberörda kommuner
Ändringsberörda kommuner
och landsting ska tillhandahålla och regioner ska tillhandahålla
medel
medel
verksamhet.
verksamhet.
Kostnaderna ska fördelas
Kostnaderna ska fördelas
mellan kommuner och landsting mellan
regioner
i förhållande till de samman- i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvs- lagda beskattningsbara förvärvsinkomster
inkomster som enligt lagen
(1965:269) med särskilda bestäm- (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan melser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, menighets utdebitering av skatt,
m.m. ska ligga till grund för kom- m.m. ska ligga till grund för kommunernas
bestämmande
av munernas
bestämmande
av
skattesatsen för uttag av skatt skattesatsen för uttag av skatt
för det år då beslutet om in- för det år då beslutet om indelningsändringen meddelas.
delningsändringen meddelas.
Om endast en del av en komOm endast en del av en kommun
ett landsting ingår i mun
elleri komen region ingår
kommunen
landstinget enligt munen
regionen enligt den
den nya indelningen, ska fördel- nya indelningen, ska fördelningningen ske i förhållande till de en ske i förhållande till de samsammanlagda beskattningsbara manlagda beskattningsbara förförvärvsinkomsterna
värvsinkomsterna för den delen
kommun- eller landstingsdelen.
av kommunen eller regionen.
32 §23
Indelningsdelegerade ska lämIndelningsdelegerade ska lämna en redovisning till fullmäktige na en redovisning till fullmäktige
och revisorerna i kommunen och
eller landstinget enligt den nya eller regionen enligt den nya inindelningen. Redovisningen ska delningen. Redovisningen ska
lämnas snarast möjligt och senast lämnas snarast möjligt och senast
den 15 april det år indelnings- den 15 april det år indelningsändringen träder i kraft.
ändringen träder i kraft.
22
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34 §24
Valbar som revisor är den som
Valbar som revisor är den som
vid tidpunkten för ett sådant val vid tidpunkten för ett sådant val
har rösträtt vid val av fullmäktige har rösträtt vid val av fullmäktige
i kommunen eller landstinget en- i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen.
ligt den nya indelningen.
Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är
inte valbar som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (2017:725).
37 §25
Revisorerna ska det år indelRevisorerna ska det år indelningsändringen träder i kraft till ningsändringen träder i kraft till
fullmäktige i kommunen eller fullmäktige i kommunen eller
landstinget enligt
regionen enligt den nya indelningen lämna en berättelse med ningen lämna en berättelse med
redogörelse för resultatet av revi- redogörelse för resultatet av revisionen av utskottens verksamhet. sionen av utskottens verksamhet.
De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revisionsberättelsen.
I fråga om anmärkningar tillämpas 12 kap. 13 § kommunallagen
(2017:725). Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska
då i stället gälla utskott och ledamöter och ersättare i utskott.
39 §26
Ändringsberörda kommuner
Ändringsberörda kommuner
och landsting samt deras med- och regioner samt deras medlemmar har rätt att få prövat om lemmar har rätt att få prövat om
ett beslut av indelningsdelegera- ett beslut av indelningsdelegerade, ett utskott eller ett parts- de, ett utskott eller ett partssammansatt organ är lagligt sammansatt organ är lagligt
genom att överklaga beslutet till genom att överklaga beslutet till
förvaltningsrätten.
förvaltningsrätten.

Senaste lydelse 2017:732.
Senaste lydelse 2017:732.
26
Senaste lydelse 2016:740.
24
25

48

den

SOU 2018:10

Författningsförslag

40 §27
I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen (2017:725) om
1. tillämpningsområde i 3 §,
2. hur besluten överklagas i 4 §,
3. tiden för överklagande i 5 och 6 §§,
4. grunder för upphävande av besluten i 7–9 §§,
5. handläggningen i domstol i 10–13 §§,
6. när beslut får verkställas i 14 §, och
7. rättelse av verkställighet i 15 §.
Det som i 13 kap. 13 § andra
Det som i 13 kap. 13 § andra
stycket kommunallagen sägs om stycket kommunallagen sägs om
rätten att överklaga domstolens rätten att överklaga domstolens
beslut ska även gälla ändrings- beslut ska även gälla ändringsberörda kommuner och landsting berörda kommuner och regioner
samt deras medlemmar.
samt deras medlemmar.
4 kap.
1 §28
Om en ändrad landstings- eller
Om en ändrad region- eller
kommunindelning skall träda kommunindelning ska träda
i kraft den 1 januari året efter i kraft den 1 januari året efter
det år då ordinarie val hålls till det år då ordinarie val hålls till
landstings- och kommunfullmäk- region- och kommunfullmäktige,
tige, skall redan det valet avse ska redan det valet avse regionen
landstinget och kommunen en- och kommunen enligt den nya
ligt den nya indelningen.
indelningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

27
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lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725)
dels att 3 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 14 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1–4, 6, 8 och 10 §§, 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1, 4 och 6–
13 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29 och 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13, 38, 41, 48, 61
och 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26 och 31 §§, 7 kap. 3, 5, 6, 11, 13,
14, 20 och 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13–15 och 17 §§, 9 kap. 2, 15, 19–
22, 24–35 §§, 10 kap. 1–3, 6, 8 och 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8, 14 och
22 §§, 12 kap. 3 och 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 1 och 10 §§, 3 kap. 1 § och
4 kap. 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Kommuner och landsting

Föreslagen lydelse
1 kap.
Kommuner och regioner

1§
Sverige är indelat i kommuSverige är indelat i kommuner
landsting.
landsVarje
ner
och
regioner. Kommuner är
ting omfattar ett län, om inte kommuner på lokal nivå. Regioner är kommuner på regional nivå.
något annat är särskilt beslutat.
Varje region omfattar ett län, om
inte något annat är särskilt beslutat.
2§
Kommuner och landsting
Kommuner och regioner
sköter på demokratins och den sköter på demokratins och den
kommunala självstyrelsens grund kommunala självstyrelsens grund
de angelägenheter som anges i de angelägenheter som anges i
denna lag eller annan författ- denna lag eller annan författning.
ning.
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3§
Bestämmelser om att komBestämmelser om att kommuner
landsting har rätt att muner
regioner har rätt att
ta ut skatt för skötseln av sina ta ut skatt för skötseln av sina
uppgifter och att meddela före- uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regeringsformen. skrifter finns i regeringsformen.
4§
Beslutanderätten i kommuBeslutanderätten i kommuner
landsting utövas av valda ner
och
regioner utövas av valda
församlingar (fullmäktige) som församlingar (fullmäktige) som
utses av röstberättigade med- utses av röstberättigade medlemmar i allmänna val.
lemmar i allmänna val.
Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet
med vad som anges i denna lag eller annan författning.
6§
Medlem av ett
är den
landsting
Medlem
av en region är den
som är medlem av en kommun som är medlem av en kommun
inom landstinget.
inom regionen.
8§
Rösträtt vid val av ledamöter
Rösträtt vid val av ledamöter
och ersättare i landstingsfull- och ersättare i regionfullmäktige
mäktige har den som är röst- har den som är röstberättigad
berättigad vid val av ledamöter vid val av ledamöter och ersättoch
ersättare
are i kommunfullmäktige
i en
tige i en kommun inom lands- kommun inom regionen.
tinget.
Ändringar i Sveriges indelning Ändringar i Sveriges indelning
i kommuner och landsting
i kommuner och regioner
10 §
Bestämmelser om indelningsBestämmelser om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) ändringar finns i lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning om ändringar i Sveriges indelning
i kommuner och regioner.
i kommuner och landsting.

51

och

och

Författningsförslag

SOU 2018:10

2 kap.
1§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
själva ha hand om angelägen- själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som heter av allmänt intresse som
har anknytning till kommunens har anknytning till Kommunens
eller landstingets område eller eller regionens område eller deras
deras medlemmar.
medlemmar.
2§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte ha hand om sådana ange- inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en lägenheter som enbart staten, en
annan
ett
lands- annan
annat
en annan region
ting eller någon annan ska ha eller någon annan ska ha hand
hand om.
om.
3§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
behandla sina medlemmar lika, behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för om det inte finns sakliga skäl för
något annat.
något annat.
4§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte fatta beslut med tillbaka- inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för verkande kraft till nackdel för
medlemmarna. Sådana beslut får medlemmarna. Sådana beslut får
dock fattas om det finns syn- dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.
nerliga skäl för det.
5§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
ta ut avgifter för tjänster och ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhanda- nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttig- håller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att heter som de är skyldiga att
tillhandahålla får dock avgifter tillhandahålla får dock avgifter
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endast tas ut om det följer av lag endast tas ut om det följer av lag
eller annan författning.
eller annan författning.
6§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte ta ut högre avgifter än som inte ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de motsvarar
tjänster eller nyttigheter som de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.
tillhandahåller.
7§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
driva näringsverksamhet, om den driva näringsverksamhet, om den
drivs utan vinstsyfte och syftar drivs utan vinstsyfte och syftar
till att tillhandahålla allmännyttiga till att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt med- anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
lemmarna.
8§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
genomföra åtgärder för att all- genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kom- mänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.
munen eller regionen.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas
endast om det finns synnerliga skäl för det.
9§
Bestämmelser om kommunBestämmelser om kommunernas och landstingens angelägen- ernas
regionernas angelägenheter finns även i lagen (2009:47) heter finns även i lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogen- om vissa kommunala befogenheter och i annan lag eller annan heter och i annan lag eller annan
författning.
författning.
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3 kap.
Kommunernas och
regionernas organisation
och verksamhetsformer

1§
I varje kommun och i varje
I
varje
landsting finns det en beslutande region finns det en beslutande
församling, ett fullmäktige.
församling, ett fullmäktige.
4§
Fullmäktige ska tillsätta de
Fullmäktige ska tillsätta de
nämnder som utöver styrelsen nämnder som utöver styrelsen
behövs för att fullgöra kom- behövs för att fullgöra kommunens eller landstingets upp- munens eller regionens uppgifter
gifter enligt lag eller annan för- enligt lag eller annan författning
fattning och för övrig verksam- och för övrig verksamhet.
het.
6§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inrätta partssammansatta organ inrätta partssammansatta organ
som inom en nämnds verksam- som inom en nämnds verksamhetsområde ska svara för bered- hetsområde ska svara för beredning, förvaltning och verkställig- ning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäk- het av de ärenden som fullmäktige har bestämt.
tige har bestämt.
7§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
besluta att en nämnd får uppdra besluta att en nämnd får uppdra
åt ett självförvaltningsorgan åt ett självförvaltningsorgan
under nämnden att helt eller del- under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss an- vis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. läggning eller en viss institution.
8§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
bilda kommunalförbund och läm- bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala na över skötseln av kommunala
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angelägenheter till sådana för- angelägenheter till sådana förbund.
bund.
9§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
besluta att en nämnd ska vara besluta att en nämnd ska vara
gemensam med en annan kom- gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting.
mun eller en annan region.
10 §
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
utse revisorer för granskning av utse revisorer för granskning av
den kommunala verksamheten.
den kommunala verksamheten.
11 §
Kommuner och landsting får,
Kommuner och regioner får,
med de begränsningar som fram- med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av går av lag, överlämna skötseln av
kommunala angelägenheter till kommunala angelägenheter till
kommunala bolag, stiftelser och kommunala bolag, stiftelser och
föreningar.
föreningar.
12 §
Kommuner och landsting får,
Kommuner
regioner får,
med de begränsningar som fram- med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av går av lag, överlämna skötseln av
kommunala angelägenheter till kommunala angelägenheter till
privata utförare.
privata utförare.
13 §
Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig
eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.
Bestämmelser om kommunBestämmelser om kommuners
landstings organisation ers och regioners organisation
och befogenheter vid extraordi- och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid finns i nära händelser i fredstid finns i
lagen (2006:544) om kommu- lagen (2006:544) om kommu-
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ners och landstings åtgärder ners och regioners åtgärder inför
inför
och vid extraordinära händelser
och i
delser i fredstid och höjd bered- fredstid och höjd beredskap.
skap.
4 kap.
Kommunal- och landstingsråd
Kommunal- och regionråd
2§
Den som inom kommunen
Den som inom kommunen
eller landstinget fullgör ett för- eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller troendeuppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, bor- benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd,
oppositionsgarråd, regionråd, oppositionsråd
råd eller en annan benämning som eller en annan benämning som
fullmäktige bestämmer.
fullmäktige bestämmer.
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första
sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.
4§
Den som är vald till ledamot
Den som är vald till ledamot
eller ersättare i fullmäktige är inte eller ersättare i fullmäktige är inte
valbar som revisor inom den valbar som revisor inom den
kommunen eller det landstinget.
kommunen eller den regionen.
Den som är redovisningsskylDen som är redovisningsdig till kommunen eller lands- skyldig till kommunen eller retinget är inte valbar som revisor gionen är inte valbar som revisor
för granskning av verksamhet som för granskning av verksamhet som
omfattas av redovisningsskyldig- omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, heten. Detsamma gäller make,
sambo, förälder, barn, syskon eller sambo, förälder, barn, syskon eller
andra närstående till den redo- andra närstående till den redovisningsskyldige.
visningsskyldige.
5§
Den som är vald till revisor
Den som är vald till revisor
är inom den kommunen eller det är inom den kommunen eller den
landstinget inte valbar som
regionen inte valbar som
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1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller
2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses
i 10 kap. 2–6 §§.
18 §
Fullmäktige får besluta att en
Fullmäktige får besluta att en
sådan förtroendevald som anges sådan förtroendevald som anges
i 2 § första stycket för sina upp- i 2 § första stycket för sina uppdrag ska få ekonomiska och andra drag ska få ekonomiska och andra
förmåner som svarar mot de förmåner som svarar mot de
löne- och anställningsvillkor som löne- och anställningsvillkor som
gäller för dem som är anställda gäller för dem som är anställda
hos kommunen eller landstinget. hos kommunen eller regionen.
Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första
stycket.
23 §
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
verka för att förtroendevalda verka för att förtroendevalda
med funktionsnedsättning kan med funktionsnedsättning kan
delta i handläggningen av ären- delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra den på samma villkor som andra
förtroendevalda.
förtroendevalda.
29 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
ge ekonomiskt bidrag och annat ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kom- stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). munala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i
fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
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33 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
anställa politiska sekreterare för anställa politiska sekreterare för
att biträda de förtroendevalda i att biträda de förtroendevalda i
det politiska arbetet.
det politiska arbetet.
Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela
landet.
Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte
tillämpas för politiska sekreterare.
5 kap.
1§
Fullmäktige beslutar i ärenden
Fullmäktige beslutar i ärenden
av principiell beskaffenhet eller av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kom- annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
munen eller regionen, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommu8. folkomröstning i kommunen eller landstinget,
nen eller regionen, och
och 9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna
lag eller i andra författningar.
5§
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige
ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst
1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
2. 31 i kommuner med över
2. 31 i kommuner med över
8 000 röstberättigade och i lands- 8 000 röstberättigade och i regiting med högst 140 000 röst- oner med högst 140 000 röstberättigade,
berättigade,
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3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
4. 51 i kommuner med över
4. 51 i kommuner med över
24 000 röstberättigade och i lands- 24 000 röstberättigade och i regiting med över 140 000 röst- oner med över 140 000 röstberättigade,
berättigade,
5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
6. 71 i landsting med över
6. 71 i regioner med över
200 000 röstberättigade, och
200 000 röstberättigade, och
7. 101 i kommuner med över
7. 101 i kommuner med över
600 000 röstberättigade och i 600 000 röstberättigade och i regilandsting med över 300 000 röst- oner med över 300 000 röstberättigade.
berättigade.
13 §
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde
med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller
landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Fullmäktiges sammanträden
Fullmäktiges sammanträden
ska tillkännages på kommunens ska tillkännages på kommunens
eller landstingets anslagstavla minst eller regionens anslagstavla minst
en vecka före sammanträdes- en vecka före sammanträdesdagen.
dagen.
38 §
Kommunen har rätt att få
Kommunen har rätt att få
ersättning för de kostnader som ersättning för de kostnader som
föranleds av att ett
an- föranleds av att
landsting
en region anlitar
litar valnämnden.
valnämnden.
41 §
Ordföranden och vice ordförOrdföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna anden i en nämnd, revisorerna
och de anställda i kommunen och de anställda i kommunen
eller landstinget är skyldiga att eller regionen är skyldiga att
lämna upplysningar vid fullmäk- lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om full- tiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det mäktige begär det och om det
inte finns något hinder mot det inte finns något hinder mot det
på grund av sekretess.
på grund av sekretess.
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48 §
Den som är redovisningsskylDen som är redovisningsskyldig till kommunen eller lands- dig till kommunen eller regionen
tinget får inte delta i
får inte delta i
1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av
redovisningsskyldigheten, eller
2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.
Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon
annan närstående till den redovisningsskyldige.
61 §
Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en
nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock
inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Interpellationer bör ställas enInterpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större dast i angelägenheter av större
intresse för kommunen eller intresse för kommunen eller
landstinget.
regionen.
63 §
Fullmäktige får besluta att
Fullmäktige får besluta att
ordföranden i en nämnd får över- ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpella- låta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd tion till en av fullmäktige utsedd
ledamot i styrelsen för en sådan ledamot i styrelsen för en sådan
juridisk person som avses i juridisk person som avses i
10 kap. 2–6 §§ eller till ordför- 10 kap. 2–6 §§ eller till ordföranden i styrelsen eller annan anden
nämnd i ett kommunalförbund nämnd i ett kommunalförbund
som kommunen eller landstinget som kommunen eller regionen är
är medlem i.
medlem i.
6 kap.
1§
Styrelsen ska leda och samStyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommu- ordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägen- nens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga heter och ha uppsikt över övriga
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nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet
som bedrivs i sådana juridiska
personer som avses i 10 kap. 2–
6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

2§
Fullmäktige ska, om inte något annat
författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta
1. att en nämnd ska ha hand
1. att en nämnd ska ha hand
om en eller flera verksamheter i om en eller flera verksamheter i
hela kommunen eller landstinget,
hela kommunen eller regionen,
2. att en nämnd ska ha hand
2. att en nämnd ska ha hand
om en eller flera verksamheter för om en eller flera verksamheter för
en del av kommunen eller lands- en del av kommunen eller regionen,
tinget,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
7§
En nämnd får inte bestämma
En nämnd får inte bestämma
om rättigheter eller skyldigheter om rättigheter eller skyldigheter
för kommunen eller landstinget i för kommunen eller regionen i
ärenden där nämnden företräder ärenden där nämnden företräder
kommunen eller landstinget som kommunen
regionen som
part.
part.
En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
11 §
Styrelsen ska följa de frågor
Styrelsen ska följa de frågor
som kan inverka på kommunens som kan inverka på kommunens
eller landstingets utveckling och eller regionens utveckling och
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ekonomiska ställning.
ekonomiska ställning.
Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs.
12 §
Styrelsen får från övriga nämnStyrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i der, beredningar och anställda i
kommunen eller landstinget be- kommunen eller regionen begära
gära in de yttranden och upplys- in de yttranden och upplysningningar som behövs för att styrel- ar som behövs för att styrelsen
sen ska kunna fullgöra sina upp- ska kunna fullgöra sina uppgifter.
gifter.
15 §
Styrelsen får själv eller geStyrelsen får själv eller genom ombud företräda kommu- nom ombud företräda kommunen
landstinget i alla mål nen
eller i alla mål och
regionen
och ärenden, om inte någon ärenden, om inte någon annan
annan ska göra det på grund av ska göra det på grund av lag eller
lag eller annan författning eller annan författning eller beslut av
beslut av fullmäktige.
fullmäktige.
Detta gäller också mål där
Detta gäller också mål där
någon har begärt laglighetspröv- någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om ning av fullmäktiges beslut, om
inte fullmäktige beslutar att inte fullmäktige beslutar att själv
själv företräda kommunen eller företräda kommunen eller regilandstinget i målet.
onen i målet.
26 §
En nämnd får kalla en ledaEn nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäk- mot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller be- tige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd redning, en revisor, en anställd
hos kommunen eller landstinget hos kommunen eller regionen
eller en särskild sakkunnig att eller en särskild sakkunnig att
närvara vid ett sammanträde med närvara vid ett sammanträde med
nämnden för att lämna upplys- nämnden för att lämna upplysningar.
ningar.
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Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
31 §
Om ett ärende hos en nämnd
Om ett ärende hos en nämnd
berör ett aktiebolag där kom- berör ett aktiebolag där kommunen
landstinget äger munen
regionen äger minst
minst hälften av aktierna eller en hälften av aktierna eller en
stiftelse där kommunen eller stiftelse där kommunen eller
landstinget utser minst hälften regionen utser minst hälften av
av styrelseledamöterna, ska den styrelseledamöterna, ska den
som handlägger ärendet inte an- som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 5 ses jävig enligt 28 § 2 eller 5
enbart på grund av att han eller enbart på grund av att han eller
hon är ställföreträdare för bo- hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något laget eller stiftelsen eller på något
annat sätt är knuten dit. Detta annat sätt är knuten dit. Detta
gäller inte när en nämnd hand- gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser myn- lägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.
dighetsutövning mot enskilda.
Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller
anses jävig enligt 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon tidigare
har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.
7 kap.
3§
Direktören är inte valbar till
Direktören är inte valbar till
förtroendeuppdrag i kommunen, förtroendeuppdrag i kommunen,
landstinget eller kommunalför- regionen eller kommunalförbund
bund som kommunen eller lands- som kommunen eller regionen är
tinget är medlem i.
medlem i.
Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.
5§
En nämnd får uppdra åt en
En nämnd får uppdra åt en
anställd hos kommunen eller anställd hos kommunen eller
landstinget att besluta på nämn- regionen att besluta på nämndens
dens vägnar i ett visst ärende eller vägnar i ett visst ärende eller en
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en viss grupp av ärenden, dock viss grupp av ärenden, dock inte
inte i de fall som avses i 6 kap. i de fall som avses i 6 kap. 38 §.
38 §.
6§
Om en nämnd med stöd av
Om en nämnd med stöd av
5 § uppdrar åt en förvaltnings- 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksam- chef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får hetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvalt- nämnden överlåta åt förvaltningschefen
ningschefen att i sin tur uppdra
åt en annan anställd inom kom- åt en annan anställd inom kommunen
landstinget att fatta munen
regionen att fatta
beslutet.
beslutet.
11 §
Personalföreträdarna utses av
Personalföreträdarna utses av
den eller de lokala arbetstagar- den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen organisationer som kommunen
eller landstinget har kollektiv- eller regionen har kollektivavtal
avtal med.
med.
13 §
Personalföreträdarna har rätt
Personalföreträdarna har rätt
att närvara vid en nämnds be- att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör handling av ärenden som rör
förhållandet mellan kommunen förhållandet mellan kommunen
eller landstinget som arbetsgiv- eller regionen som arbetsgivare
are och dess anställda.
och dess anställda.
Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får
närvara även vid behandlingen av andra ärenden.
14 §
Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild,
såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,

64

eller

SOU 2018:10

Författningsförslag

5. rättstvister mellan kommu5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en nen eller regionen och en arbetsarbetstagarorganisation, eller
tagarorganisation, eller
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och
tjänster.
20 §
Fullmäktige får inrätta partsFullmäktige får inrätta partssammansatta organ för sådana sammansatta organ för sådana
ärenden som rör förhållandet ärenden
mellan
lands- mellan
regionen
tinget som arbetsgivare och dess som arbetsgivare och dess ananställda eller, i fråga om en ställda eller, i fråga om en
gemensam nämnd, förhållandet gemensam nämnd, förhållandet
mellan de samverkande kommu- mellan de samverkande kommunerna eller landstingen som nerna eller regionerna som
arbetsgivare och deras anställda. arbetsgivare och deras anställda.
Detta gäller dock inte om något Detta gäller dock inte om något
annat följer av lag eller annan annat följer av lag eller annan
författning.
författning.
De partssammansatta organen ska inom en nämnds verksamhetsområde svara för beredning, förvaltning och verkställighet
av de ärenden som fullmäktige har bestämt enligt första stycket.
23 §
Ett partssammansatt organ ska
Ett partssammansatt organ ska
bestå av företrädare för dels kom- bestå av företrädare för dels kommunen eller landstinget, dels de munen eller regionen, dels de anställda.
anställda.
Kommunens
regionens
Kommunens eller landstingets
företrädare väljs av fullmäktige företrädare väljs av fullmäktige
eller, om fullmäktige bestämmer eller, om fullmäktige bestämmer
det, av en nämnd.
det, av en nämnd.
De anställdas företrädare utDe anställdas företrädare utses av den eller de lokala arbets- ses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kom- tagarorganisationer som komregionen har slutit
munen
landstinget har slutit munen
kollektivavtal med om parts- kollektivavtal med om partssammansatta organ.
sammansatta organ.
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8 kap.
1§
Den som är folkbokförd i
Den som är folkbokförd i
kommunen eller i en kommun kommunen eller i en kommun
inom landstinget får, om full- inom regionen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka mäktige har beslutat det, väcka
ärenden i fullmäktige (medbor- ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller garförslag). Detsamma gäller
unionsmedborgare som avses i unionsmedborgare som avses i
1 kap. 5 § andra stycket.
1 kap. 5 § andra stycket.
2§
Ärende om att hålla folkÄrende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i omröstning i en viss fråga får i
fullmäktige väckas av minst tio fullmäktige väckas av minst tio
procent av de röstberättigade procent av de röstberättigade
kommun- eller landstingsmedlem- kommun- eller regionmedlemmarmarna enligt lagen (1994:692) om na enligt lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar kommunala folkomröstningar
(folkinitiativ). Initiativet ska vara (folkinitiativ). Initiativet ska vara
skriftligt, ange den aktuella frågan skriftligt, ange den aktuella frågan
samt innehålla initiativtagarnas samt innehålla initiativtagarnas
egenhändiga namnteckningar, egenhändiga namnteckningar,
uppgifter om när namnteckning- uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, arna gjorts, namnförtydliganden,
personnummer och uppgift om personnummer och uppgift om
deras adresser.
deras adresser.
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas
med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod
som föregått inlämnandet.
9§
Varje kommun och landsting
Varje kommun och region
ska på sin webbplats ha en an- ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara slagstavla. Anslagstavlan ska vara
lättillgänglig och kunna särskiljas lättillgänglig och kunna särskiljas
från övrigt innehåll på webb- från övrigt innehåll på webbplatsen.
platsen.
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Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska i
i sina lokaler eller på annan plats sina lokaler eller på annan plats
ge allmänheten möjlighet att ta ge allmänheten möjlighet att ta
del av innehållet på anslagstavlan. del av innehållet på anslagstavlan.
10 §
Anslagstavlan ska innehålla
1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas
till en nämnd,
4. justerade protokoll i den ut4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller lands- sträckning kommunen eller regitinget bestämmer och det inte onen bestämmer och det inte
strider mot lag eller annan för- strider
fattning, och
fattning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.
Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden
eller annan information som med stöd av lag eller annan författning
ska meddelas på anslagstavlan.
När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit
anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett
bevis om det.
13 §
Kommunala föreskrifter ska
Kommunala föreskrifter ska
kungöras genom att det på kom- kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslags- munens eller regionens anslagstavla tillkännages att protokollet tavla tillkännages att protokollet
för de beslutade föreskrifterna för de beslutade föreskrifterna
har justerats.
har justerats.
Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga
för allmänheten på kommunens
eller landstingets webbplats. De
ska där vara samlade i kommunens eller landstingets författningssamling eller på något annat sätt.

Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för
allmänheten på kommunens eller
regionens webbplats. De ska där
vara samlade i kommunens eller
regionens författningssamling eller
på något annat sätt. Innehållet i
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Innehållet i samlingen ska framgå samlingen ska framgå av ett reav ett register eller någon annan gister eller någon annan förteckförteckning på webbplatsen.
ning på webbplatsen.
Första och andra styckena gäller inte om
1. det i lag eller annan författning anges att föreskrifterna ska
kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller
2. föreskrifterna på grund av sekretess inte får lämnas ut till var
och en.
14 §
Styrelsens förslag till budget
Styrelsens förslag till budget
ska hållas tillgängligt för allmän- ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller lands- heten på kommunens eller regitingets webbplats från och med onens webbplats från och med
tillkännagivandet av det samman- tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budge- träde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.
ten ska fastställas.
15 §
Årsredovisningen ska hållas
Årsredovisningen ska hållas
tillgänglig för allmänheten på tillgänglig för allmänheten på
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens webbwebbplats från och med tillkän- plats från och med tillkännanagivandet av det sammanträde givandet av det sammanträde med
med fullmäktige då årsredovis- fullmäktige då årsredovisningen
ska godkännas.
ningen ska godkännas.
17 §
Bestämmelser om allmänhetBestämmelser om allmänhetens insyn i verksamhet som ens insyn i verksamhet som
genom avtal lämnas över från en genom avtal lämnas över från en
kommun, ett landsting eller ett kommun, en region eller ett helhelägt kommunalt bolag till en ägt kommunalt bolag till en privat
privat utförare finns i 10 kap. 3 utförare finns i 10 kap. 3 och
och 9 §§.
9 §§.
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9 kap.
2§
Om inget annat anges eller
Om inget annat anges eller
följer av bestämmelserna om följer av bestämmelserna om
kommuner och landsting i denna kommuner
regioner i denna
lag, tillämpas dessa även för kom- lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund.
munalförbund.
När ett kommunalförbund har
När ett kommunalförbund har
hand om en angelägenhet som hand om en angelägenhet som
det finns bestämmelser om i en det finns bestämmelser om i en
särskild författning, ska den för- särskild författning, ska den författningens bestämmelser om fattningens bestämmelser om
kommuner eller landsting tilläm- kommuner eller regioner tillämpas för förbundet.
pas för förbundet.
Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser
om kommunalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället
för bestämmelserna i denna lag.
15 §
Revisorer i ett kommunalRevisorer
förbund är skyldiga att på be- förbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de gäran lämna upplysningar till de
förtroendevalda revisorerna i förtroendevalda revisorerna i
varje kommun eller landsting som varje
region som
är medlem i kommunalförbun- är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplys- det. Skyldigheten gäller upplysningar om
ningar om
1. kommunalförbundets angelägenheter, och
2. sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 10 kap. 2–6 §§ lämnat över skötseln av en kommunal
angelägenhet.
19 §
Fullmäktige får besluta att en
Fullmäktige får besluta att en
nämnd ska vara gemensam med nämnd ska vara gemensam med
en annan kommun eller ett
en annan kommun eller
annat
en annan
landsting.
region.
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20 §
En gemensam nämnd tillsätts
En gemensam nämnd tillsätts
i någon av de samverkande kom- i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen och in- munerna eller regionerna och ingår i denna kommuns eller detta går i denna kommuns eller denna
landstings organisation.
regions organisation.
21 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
genom en gemensam nämnd full- genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.
göra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.
En gemensam nämnd får
En gemensam nämnd får
fullgöra
fullgöra
enligt
enligt lag eller annan författning lag
ska finnas en eller flera nämnder ska finnas en eller flera nämnder
i
varje
landsting. i varje kommun eller region. Uppkommun
Uppgifter som kommun- eller gifter som kommun- eller regionlandstingsstyrelsen har vid höjd styrelsen har vid höjd beredskap
beredskap enligt lagen (2006:544) enligt lagen (2006:544) om komom kommuners och landstings muners och regioners åtgärder
åtgärder inför och vid extraordi- inför
nära händelser i fredstid och delser i fredstid och höjd beredhöjd beredskap får dock inte full- skap får dock inte fullgöras av en
göras av en gemensam nämnd.
gemensam nämnd.
22 §
En gemensam nämnds uppEn gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras i gifter ska närmare preciseras i
en överenskommelse mellan de en överenskommelse mellan de
berörda kommunerna och lands- berörda
regitingen.
onerna.
24 §
Ledamöter och ersättare väljs
Ledamöter och ersättare väljs
av fullmäktige i de samverkande av fullmäktige i de samverkande
kommunerna och landstingen. kommunerna och regionerna.
Var och en av de samverkande Var och en av de samverkande
kommunerna och landstingen ska kommunerna och regionerna ska
vara representerade i den ge- vara representerade i den ge-
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mensamma nämnden med minst
en ledamot och en ersättare.
Antalet ersättare ska vara lika
många som antalet ledamöter.

25 §
Förtroendevalda i en gemenFörtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersätt- sam nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller det ning av den kommun eller den
landsting som har valt dem.
region som har valt dem.
26 §
Budgeten upprättas av den
Budgeten upprättas av den
kommun eller det landsting som kommun eller den
som
har tillsatt nämnden. Budgeten har tillsatt nämnden. Budgeten
ska upprättas efter samråd med ska upprättas efter samråd med
de övriga samverkande kommu- de övriga samverkande kommunerna och landstingen.
nerna och regionerna.
27 §
Fullmäktige i en kommun
Fullmäktige i en kommun
eller ett
som bildat en eller
landsting
en region som bildat en
gemensam nämnd har rätt att gemensam nämnd har rätt att
begära upplysningar från nämn- begära upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice ord- den. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de föranden i nämnden samt de
anställda i de samverkande kom- anställda i de samverkande kommunerna och landstingen är skyl- munerna
regionerna är skyldiga att lämna upplysningar vid diga att lämna upplysningar vid
fullmäktiges sammanträden, om fullmäktiges sammanträden, om
det inte finns något hinder mot det inte finns något hinder mot
det på grund av sekretess.
det på grund av sekretess.
28 §
Företrädare för anställda i
Företrädare för anställda i
kommuner
landsting som kommuner
regioner som
samverkar i en gemensam nämnd samverkar i en gemensam nämnd
får i den omfattning som anges i får i den omfattning som anges i
7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam- 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam-
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manträden med den gemensam- manträden med den gemensamma nämnden.
ma nämnden.
29 §
Ledamöter i fullmäktige i
Ledamöter i fullmäktige i
kommuner
landsting som kommuner
regioner som
bildat en gemensam nämnd får bildat en gemensam nämnd får
ställa interpellationer om nämn- ställa interpellationer om nämndens handläggning. För att dens handläggning. För att
hämta in upplysningar får leda- hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Interpella- möterna ställa frågor. Interpellationer och frågor ska riktas till tioner och frågor ska riktas till
nämndens ordförande.
nämndens ordförande.
30 §
En gemensam nämnd får, utEn gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, över vad som anges i 7 kap. 5 §,
även under samma förutsättning- även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon ar uppdra åt en anställd i någon
av de samverkande kommunerna av de samverkande kommunerna
eller landstingen att besluta på eller regionerna att besluta på
nämndens vägnar.
nämndens vägnar.
31 §
Om en gemensam nämnd med
Om en gemensam nämnd
stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt
förvaltningschef inom nämndens en förvaltningschef inom nämnverksamhetsområde att fatta be- dens verksamhetsområde att fatta
slut, får nämnden överlåta åt beslut, får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom uppdra åt en annan anställd inom
kommunen eller landstinget eller kommunen
regionen eller i
i någon av de samverkande kom- någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att fatta munerna eller regionerna att fatta
beslutet.
beslutet.
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32 §
Justeringen av en gemensam
Justeringen av en gemensam
nämnds protokoll ska tillkänna- nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de samverk- ges på var och en av de samverkande kommunernas och lands- ande kommunernas och regionertingens anslagstavlor.
nas anslagstavlor.
33 §
Reglementet för en gemensam
Reglementet för en gemensam
nämnd ska antas av fullmäktige i nämnd ska antas av fullmäktige i
var och en av de samverkande var och en av de samverkande
kommunerna eller landstingen.
kommunerna eller regionerna.
34 §
En gemensam nämnd ska
En gemensam nämnd ska
granskas av revisorerna i var och granskas av revisorerna i var och
en av de samverkande kommu- en av de samverkande kommunerna eller landstingen.
nerna eller regionerna.
35 §
Fråga om ansvarsfrihet och
Fråga om ansvarsfrihet och
om anmärkning för en gemensam om anmärkning för en gemensam
nämnd ska prövas av fullmäktige nämnd ska prövas av fullmäktige
i var och en av de samverkande i var och en av de samverkande
kommunerna eller landstingen.
kommunerna eller regionerna.
10 kap.
1§
Fullmäktige i kommuner eller
Fullmäktige i kommuner eller
landsting får, om det inte i lag regioner får, om det inte i lag
eller annan författning anges att eller annan författning anges att
angelägenheten ska bedrivas av angelägenheten ska bedrivas av
en kommunal nämnd, besluta att en kommunal nämnd, besluta att
lämna över skötseln av en kom- lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juri- munal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild in- disk person eller en enskild individ.
divid.
Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning,
får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.
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2§
Med ett helägt kommunalt
Med ett helägt kommunalt
bolag avses ett aktiebolag där bolag avses ett aktiebolag där
kommunen eller landstinget direkt kommunen
regionen direkt
eller indirekt innehar samtliga eller indirekt innehar samtliga
aktier.
aktier.
Med ett delägt kommunalt
Med ett delägt kommunalt
bolag avses ett aktiebolag eller bolag avses ett aktiebolag eller
handelsbolag där kommunen eller handelsbolag där kommunen eller
regionen bestämmer tillsammans
landstinget bestämmer
med någon annan.
mans med någon annan.
3§
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting med stöd av 1 § lämnar region med stöd av 1 § lämnar
över skötseln av en kommunal över skötseln av en kommunal
angelägenhet till ett helägt kom- angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
munalt bolag, ska fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten
anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som
genom avtal lämnas över till privata utförare.
6§
Det som anges i 3 § 1–4 och
Det som anges i 3 § 1–4 och
6 gäller också när kommunen en- 6 gäller också när kommunen ensam eller landstinget ensamt bild- sam eller regionen ensam bildar
ar en stiftelse för en kommunal en stiftelse för en kommunal
angelägenhet. Fullmäktige ska angelägenhet. Fullmäktige ska
även utse minst en revisor i en även utse minst en revisor i en
sådan stiftelse. Till revisor i sådan stiftelse. Till revisor i
stiftelsen ska fullmäktige utse stiftelsen ska fullmäktige utse
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någon av de revisorer som valts någon av de revisorer som valts
enligt 12 kap. 4 §.
enligt 12 kap. 4 §.
Det som anges i 4 § gäller
Det som anges i 4 § gäller
också en förening där kommu- också en förening där kommunen
nen
landstinget bestämmer eller regioneneller
bestämmer tillsamtillsammans med någon annan mans med någon annan och en
och en stiftelse som kommunen stiftelse som kommunen eller
eller landstinget bildar tillsam- regionen bildar tillsammans med
mans med någon annan för en någon annan för en kommunal
kommunal angelägenhet.
angelägenhet.
Det som anges i 3 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen
av första och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening
och stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.
8§
När skötseln av en kommunal
När skötseln av en kommunal
angelägenhet genom avtal har angelägenhet genom avtal har
lämnats över till en privat utför- lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller lands- are, ska kommunen eller regionen
tinget kontrollera och följa upp kontrollera och följa upp verkverksamheten.
samheten.
9§
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting sluter avtal med en pri- region sluter avtal med en privat
vat
utförare,
utförare,
ska kommunen eller
eller landstinget genom avtalet till- regionen genom avtalet tillförförsäkra sig information som gör säkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som läm- insyn i den verksamhet som lämnas över.
nas över.
11 kap.
1§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
ha en god ekonomisk hushåll- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i så- ning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs dan verksamhet som bedrivs
genom sådana juridiska personer genom sådana juridiska personer
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som avses i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller
regionen. Om kommunen eller
regionen har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i
14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

2§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
förvalta sina medel på ett sådant förvalta sina medel på ett sådant
sätt att krav på god avkastning sätt att krav på god avkastning
och betryggande säkerhet kan och betryggande säkerhet kan
tillgodoses.
tillgodoses.
5§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
varje år upprätta en budget för varje år upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår).
nästa kalenderår (budgetår).
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från andra stycket får göras
1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 14 §, eller
2. om det finns synnerliga skäl.
8§
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads
utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.
Om det finns särskilda skäl
för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så
fall ska styrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt
eller landstingsskatt som ingår i
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den
under det följande året.

preliminära inkomstskatten
preliminära
under
det följande året.

Lydelse enligt lagrådsremissen
En ändamålsenlig kommunal
bokföring och redovisning

Föreslagen lydelse

14 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
till en resultatutjämningsreserv till en resultatutjämningsreserv
reservera medel som får använ- reservera medel som får användas för att utjämna intäkter över das för att utjämna intäkter över
en konjunkturcykel.
en konjunkturcykel.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:000)
om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av
2. två procent av summan av
skatteintäkter samt generella skatteintäkter samt generella
statsbidrag
statsbidrag
misk utjämning, om kommunen misk utjämning, om kommunen
eller landstinget har ett negativt eller regionen har ett negativt
eget kapital, inklusive ansvars- eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför- förbindelsen för pensionsförpliktelser.
pliktelser.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte upplåta panträtt i sin egen- inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran. dom till säkerhet för en fordran.
Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret
för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.
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12 kap.
3§
Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än
1. när handläggningen av så1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommu- dana ärenden har vållat kommunen eller landstinget ekonomisk nen
regionen ekonomisk
förlust,
förlust,
2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453),
3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller
4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.
12 §
Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med
redogörelse
et av den revision som avser verksamheten
under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551)
som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också
bifogas revisionsberättelsen.
13 kap.
1§
Varje medlem av en kommun
Varje medlem av en kommun
en region har rätt att få lageller ett
har rätt att få eller
landsting
lagligheten av kommunens eller ligheten av kommunens eller
landstingets beslut prövad genom regionens beslut prövad genom
att överklaga beslutet till för- att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
valtningsrätten.
Lagligheten av en gemensam
Lagligheten av en gemensam
nämnds beslut får överklagas på nämnds beslut får överklagas på
samma sätt av varje medlem av samma sätt av varje medlem av
de samverkande kommunerna de samverkande kommunerna
och landstingen.
och regionerna.
Lagligheten av ett
Lagligheten av kommunalett kommunalförbunds beslut får överklagas förbunds beslut får överklagas
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på samma sätt av varje medlem
av de kommuner eller regioner
som ingår i kommunalförbundet
samt av förbundsmedlemmarna.

5§
Överklagandet ska ha kommit
Överklagandet ska ha kommit
in till förvaltningsrätten inom in till förvaltningsrätten inom
tre veckor från den dag då det tre veckor från den dag då det
tillkännagavs på kommunens, tillkännagavs på kommunens,
landstingets eller kommunalför- regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att proto- bundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. kollet över beslutet justerats.
Tiden för överklagande av en Tiden för överklagande av en
gemensam nämnds beslut räk- gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivan- nas från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i det skett på anslagstavlorna i
samtliga samverkande kommuner samtliga samverkande kommuner
och regioner.
och landsting.
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.
6§
Om överklagandet före överOm överklagandet före överklagandetidens utgång har kom- klagandetidens utgång har kommit in till kommunen, lands- mit in till kommunen, regionen
tinget eller kommunalförbundet eller kommunalförbundet i stället
i stället för till förvaltnings- för till förvaltningsrätten, ska
rätten, ska överklagandet ändå överklagandet ändå prövas. Detprövas. Detsamma gäller när samma gäller när överklagandet
överklagandet av en gemensam av en gemensam nämnds beslut
nämnds beslut kommit in till kommit in till någon av de samnågon av de samverkande kom- verkande kommunerna eller regimunerna eller landstingen.
onerna.
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8§
Ett överklagat beslut ska upphävas, om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte
2. beslutet rör något som inte
är en angelägenhet för kommu- är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
nen eller regionen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra
det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra
och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda
medel från en resultatutjämningsreserv enligt 14 §.
Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något
annat beslut.
10 §
Vid tillämpningen av förvaltVid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ningsprocesslagen (1971:291) ska
kommunen,
regionen, den gekommunen, landstinget,
den
mensamma nämnden eller kom- mensamma nämnden eller kommunalförbundet anses som part. munalförbundet anses som part.
13 §
Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot, får endast klaganden överklaga beslutet.
Om förvaltningsrätten eller
Om förvaltningsrätten eller
kammarrätten har upphävt ett be- kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verk- slut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut över- ställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller lands- klagas av kommunen eller regitinget och av deras medlemmar.
onen och av deras medlemmar.
Om förvaltningsrätten eller
Om förvaltningsrätten eller
kammarrätten
kammarrätten
beslut av ett kommunalförbund beslut av ett kommunalförbund
eller en gemensam nämnd eller eller en gemensam nämnd eller
förbjudit att det verkställs, får förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas av domstolens beslut överklagas av
förbundet eller av nämnden, lik- förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och lands- som av varje kommun och region
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ting som är medlem i förbundet som är medlem i förbundet eller
eller samverkar i nämnden och av samverkar i nämnden och av
deras medlemmar.
deras medlemmar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
förordning om vissa förvaltningsmyndigheters
regionala indelning

Härigenom föreskrivs följande.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om myndighetsgemensam regional indelning för vissa förvaltningsmyndigheter.
2 § De förvaltningsmyndigheter under regeringen som anges i bilagan till denna förordning ska ha en regional indelning. Indelningen ska omfatta följande län.
1. Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, och Västernorrlands län.
2. Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands,
Västmanlands och Örebro län.
3. Gotlands och Stockholms län.
4. Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.
5. Hallands och Västra Götalands län.
6. Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
Bilaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (för handläggning på
regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet)
7. Säkerhetspolisen
8. Tillväxtverket (för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen på regional nivå)
9. Trafikverket
10. Åklagarmyndigheten
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:907) med instruktion för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (2007:907) med
instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §29
För handläggning på regional
För handläggning på regional
nivå av ärenden som avser det nivå av ärenden som avser det
nationella socialfondsprogram- nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014– met ska Svenska ESF-rådet ha en
2020 ska det inom myndigheten regional indelning som ska följa
finnas regionala enheter i Luleå, förordningen (xxxx:xx) om vissa
Östersund,
Gävle,
Örebro, förvaltningsmyndigheters regionaJönköping, Stockholm, Göteborg la indelning.
och Malmö.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

29

Senaste lydelse 2014:1442.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:996) med instruktion för
Migrationsverket

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket ska införas en ny paragraf, 5 a §,
och närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Organisation
5a§
Migrationsverket ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1030) med instruktion för
Arbetsförmedlingen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen
dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Arbetsförmedlingen ska särArbetsförmedlingen ska särskilt samverka med Försäkrings- skilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och kassan, Arbetsmiljöverket och
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
en effektivare användning av till- en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabili- gängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsförmed- teringsområdet. Arbetsförmedlingen ska i samma syfte sam- lingen ska i samma syfte samverka med Försäkringskassan, verka med Försäkringskassan,
kommun
landsting enligt kommun och region enligt lagen
lagen (2003:1210) om finansiell (2003:1210) om finansiell samsamordning av rehabiliterings- ordning av rehabiliteringsinsatser.
insatser.
20 a §
Arbetsförmedlingen ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om
14 § och i övrigt den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1172) med instruktion för
Kriminalvården

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:1172) med
instruktion för Kriminalvården ska införas en ny paragraf, 9 §, och
närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Organisation
9§
Kriminalvården ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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1.8

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1266) med instruktion för
Försvarsmakten

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten
dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
13 a §
Försvarsmakten ska ha en regional indelning som ska följa förordningen (xxxx:xx) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala
indelning.

16 §
Försvarsmakten bestämmer
Försvarsmakten bestämmer
vilka organisationsenheter som vilka organisationsenheter som
ska samverka med länsstyrelser, ska samverka med länsstyrelser,
kommuner, landsting och andra kommuner, regioner och andra
samhällsorgan för att åstadkom- samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ma dels en enhetlig inriktning och
ledning av totalförsvarets olika ledning av totalförsvarets olika
delar, dels en samordnad använd- delar, dels en samordnad användning av militära och civila resur- ning av militära och civila resurser. Försvarsmakten bestämmer ser. Försvarsmakten bestämmer
inom sitt ansvarsområde också inom sitt ansvarsområde också
hur stöd och utbildning av hem- hur stöd och utbildning av hemvärn och frivilliga försvarsorga- värn och frivilliga försvarsorganisationer ska organiseras.
nisationer ska organiseras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om
16 § och i övrigt den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §30
För förvaltning av de regionala
För förvaltning av de regionala
strukturfondsprogrammen på re- strukturfondsprogrammen på regional nivå ska tjänstemän vara gional nivå ska Tillväxtverket ha
stationerade i Luleå, Östersund, en regional indelning som ska följa
Gävle,
Örebro,
Jönköping, förordningen (xxxx:xx) om vissa
Stockholm, Göteborg och Malmö. förvaltningsmyndigheters regionala
Verksamheten ska organiseras i indelning. Verksamheten ska
enlighet med Europeiska union- organiseras i enlighet med Euroens regelverk för strukturfonder peiska unionens regelverk för
och godkända programdoku- strukturfonder och godkända
programdokument.
ment.
I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

30

Senaste lydelse 2014:1540.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:185) med instruktion för Trafikverket

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §
Trafikverket ska ha en regional
Trafikverket ska ha en regional
organisation och får ha det antal indelning som ska följa förordregioner som verket bestämmer. En ningen (xxxx:xx) om vissa förvaltregion ska omfatta ett eller flera ningsmyndigheters regionala inlän.
delning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1102) med instruktion för
Polismyndigheten

Härigenom föreskrivs att 36 § förordningen (2014:1102) med
instruktion för Polismyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Polismyndigheten
in i polisregioner.

Föreslagen lydelse
36 §
ha
delas
Polismyndigheten
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters regionala
indelning

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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1.12

Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2014:1103) med
instruktion för Säkerhetspolisen ska införas en ny paragraf, 20 a §,
och närmast före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Organisation
20 a §
Säkerhetspolisen ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:743) med instruktion för
Åklagarmyndigheten

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2015:743) med
instruktion för Åklagarmyndigheten ska införas en ny paragraf,
17 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
17 a §
Åklagarmyndigheten ska ha
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Uppdrag och arbete

Direktiven
I det direktiv som beslutades av regeringen den 2 juli 2015
(dir. 2015:77) angavs att vi skulle föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebar att Sverige skulle delas in i väsentligt färre
län och landsting.
Den 30 juni 2016 överlämnade vi delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), i vilket vi föreslog att tre nya län
skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas
fr.o.m. 2019. Delbetänkandet remitterades till ett stort antal remissinstanser. Regeringen meddelade dock att den inte avsåg fortsätta
bereda förslagen i delbetänkandet.
Den 22 juni 2017 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv
(dir. 2017:72). I dessa angavs att uppdraget att dela in Sverige i
väsentligt färre län och landsting och tillhörande deluppdrag skulle
utgå. Vårt uppdrag i fråga om statliga myndigheters regionala indelning förtydligades. I tilläggsdirektiven angavs att vi ska föreslå
en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för
vilka en geografisk samordning är relevant för staten som helhet
samt för kommuner och landsting. Vi behöll uppdraget i fråga om
beteckningen för kommuner på regional nivå. Vidare fick vi i uppdrag att föreslå en reglering i lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen) om
vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och kommuners
samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.
När det gäller det regionala utvecklingsansvaret behöll vi uppdraget
rörande finansiering av förvaltningsutgifter. Vi fick också i uppdrag
att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.
Utredningstiden förlängdes till den 28 februari 2018.
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Vårt arbetssätt
Vårt arbete fram till överlämnandet av delbetänkandet finns beskrivet
under motsvarande rubrik i det betänkandet. Här beskrivs i korthet
vårt arbete med anledning av tilläggsdirektiven. Vi har bedrivit
arbetet i dialog med berörda myndigheter. Vi har träffat dessa vid
flera tillfällen såväl i grupp som enskilt. Vi har även träffat ett antal
andra myndigheter än de vi föreslår ska ha en gemensam indelning.
När det gäller landstingens samverkan och frågan om beteckning
på kommuner på regional nivå har samtliga landsting fått besvara
en enkät. Vi har också haft ett löpande samråd med Sveriges Kommuner och Landsting i dessa frågor. Vi har träffat representanter
för samtliga landsting och berättat om vårt arbete.
Vi har skickat ett antal skriftliga frågor till samtliga länsstyrelser,
besökt tre av dem och deltagit vid ett av landshövdingarnas möten.
Vidare har vi träffat företrädare för flera intresseorganisationer
för att ta del av deras synpunkter gällande vårt uppdrag och arbete.
Vi har även träffat, och inhämtat synpunkter från, ett antal
andra utredningar som arbetar med frågor som berör vårt uppdrag.
När det gäller uppdraget om landstingens, kommunernas och
befolkningens synpunkter vid indelningsändringar har vi haft hjälp
av en särskild referensgrupp. Denna har bestått av Ann-Cathrine
Jungar, docent vid Södertörns högskola, Lena Marcusson, seniorprofessor emerita vid Uppsala Universitet, Bo Per Larsson, analytiker, David Karlsson, docent vid Förvaltningshögskolan i Göteborg
och Daniel Lindvall, huvudsekreterare.
Kapitel 7 har utarbetats med hjälp av Mats Kryhl, senior utredare
vid Länsstyrelsen i Skåne län.
Betänkandets disposition
I volym 1 har vi samlat de författningsförslag som innebär en materiell ändring samt samtliga texter och författningskommentar.
I volym 2 finns de författningsförslag som är följdändringar med
anledning av att vi föreslår en ny beteckning på landstingen.
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3.1

Förvaltningspolitisk bakgrund

3.1.1

Mål för förvaltningspolitiken

I mars år 2010 överlämnade regeringen propositionen Offentlig
förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt till riksdagen
(prop. 2009/10:175). I propositionen föreslog regeringen bland annat
ett nytt mål för förvaltningspolitiken:
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.

Sedan år 2010 har såväl tidigare som nuvarande regering hänvisat
till detta mål i budgetpropositioner. I propositionen framhåller
regeringen bland annat att den statliga samordningen och samverkan på regional nivå bör förbättras. Utvecklingen av s.k. enmyndigheter och ändrad regional ansvarsfördelning mellan staten
och den kommunala nivån innebär ett fortsatt behov av att staten
på ett samlat sätt kan samverka med den kommunala nivån. Betydelsen av att myndigheter och kommuner kan samverka växer då
allt fler av samhällets utmaningar inte kan hanteras av enskilda
aktörer. Regeringen hänvisar i propositionen till Ansvarskommitténs bedömning i betänkandet Hållbar samhällsorganisation med
utvecklingskraft (SOU 2007:10) om behovet av att återsamla staten
på såväl nationell som regional nivå.
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Förvaltningspolitiska förändringar av särskild betydelse
för staten på regional nivå

Några förvaltningspolitiska tankar och förändringar har under senare
decennier varit särskilt betydelsefulla för den statliga förvaltningen
på regional nivå.
Under 1980-talets andra hälft växte idén om en samordnad länsförvaltning fram. Den byggde på tanken att länsstyrelsen skulle vara
den ledande regionalpolitiska aktören i länet och samordna planeringen inom olika sakområden med betydelse för den regionala
utvecklingen. Reformen innebar bland annat att vissa länsnämnder
avskaffades och deras respektive förvaltning inordnades i länsstyrelserna.
I den förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175) slog
regeringen fast att principen om den samordnande länsförvaltningen ligger fast och innebär att regional statlig verksamhet ska inordnas
i länsstyrelserna i de fall det är lämpligt och att länsstyrelserna ska
utgöra statens primära kontaktlänk gentemot kommunerna. I propositionen sägs att länsstyrelserna erbjuder en unik möjlighet till
statlig samverkan och samordning på regional nivå, en möjlighet
som regeringen emellertid ansåg borde utnyttjas bättre.
En central utgångspunkt i den förvaltningspolitiska propositionen är att förvaltningen ska bedrivas rättssäkert och effektivt
och att myndigheterna ska ha en likvärdig service och tillgänglighet
för alla medborgare och företag. En strategi för att uppnå detta har
varit den s.k. enmyndighetsreformen, som kan beskrivas som en av
de större förvaltningspolitiska reformerna under de senaste decennierna, inte minst när det gäller statens regionala organisation.
Enmyndighetsreformen har inneburit att regeringen och riksdagen beslutat att ombilda lokala och regionala fristående myndigheter och den centrala myndigheten inom samma verksamhetsområde till sammanhållna så kallade enmyndigheter. Sedan 1994
har 13 sådana myndigheter bildats. Exempel på myndigheter som
ombildats till enmyndigheter är Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten,
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Polismyndigheten.
Ytterligare en viktig förändring gäller ansvaret för regional
utveckling och tillväxt. Under senare hälften av 90-talet inleddes en
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Kalmar,
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Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. Omfattningen av försöksverksamheten varierade något mellan länen, men gemensamt
för samtliga fyra län var att ett regionalt självstyrelseorgan övertog
det regionala utvecklingsansvaret från främst länsstyrelsen, ett
ansvar som enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning omfattade:
•
•
•
•

regional utvecklingsplanering,
användning av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel,
planering av och beslut om regional transportplan, samt
beslut om fördelning av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner (utom i Västra Götalands län, där detta ej ingick i försöksverksamheten).

Med tiden har huvuddelen av det som ingick i försöksverksamheten
permanentats och allt fler landsting och kommunala samverkansorgan har sedan dess övertagit ungefär motsvarande regionala utvecklingsansvar. I departementspromemorian Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar (Ds 2017:61) föreslås att lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar
samtliga län. Från 1 januari 2019 är det således sannolikt att det är
landsting
vecklingsansvaret i samtliga län,
med undantag för Gotlands län där Gotlands kommun har motsvarande ansvar.
Även EU-medlemskapet har påverkat formerna för det regionala
tillväxtarbetet. Det gäller exempelvis den verksamhet som sker inom
ramen för EU:s strukturfonder.
Ytterligare en förändring av regional betydelse är införandet av
den så kallade kultursamverkansmodellen. Den inrättades 2011 för
att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer i kulturpolitiken.
Tidigare hade staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som
var berättigade till statligt stöd. Kultursamverkansmodellen innebär
i stället att varje landsting får en samlad summa statliga medel att
fördela till regional kulturverksamhet i respektive län. En förutsättning för att få fördela sådana medel är att en regional kulturplan har
upprättats av landstinget och att kulturplanen överensstämmer med
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. Denna kulturplan arbetas fram i dialog
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med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. Landsting
som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner
och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Sedan år 2013 är samtliga län, utom Stockholms län,
med i kultursamverkansmodellen.
3.1.3

Tidigare utredningar angående staten regionalt

Sedan mitten av förra seklet har länsindelningen samt ansvars- och
uppgiftsfördelning mellan såväl den nationella och den regionala
nivån som mellan staten och det kommunala självstyret utretts och
diskuterats. I detta avsnitt sammanfattas huvuddragen i tre av dessa
utredningar när det gäller frågan om staten på regional nivå, myndigheters regionala organisation och behovet av samordning.
Ansvarskommittén
Ansvarskommittén pekade i sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) på problem med
en fragmentiserad stat, avsaknad av territoriella perspektiv för att
balansera de sektoriella och framhöll behovet av att ”återsamla
staten”. Myndigheternas organisationer har enligt utredningen utformats utifrån skilda krav och verksamhetsspecifika förutsättningar. Det har inneburit en nödvändig sektorisering och effektivisering av statlig verksamhet, men också att statens organisation på
regional nivå i viss utsträckning blivit svår att överblicka.
Ansvarskommittén föreslog ett antal
till grund för en ny länsindelning och bedömde att dessa borde resultera i sex till nio län och regionkommuner. Kommittén bedömde
att en mer gemensam geografi inom staten, där statliga myndigheter
som princip skulle följa den nya länsindelningen, skulle innebära att
den statliga verksamheten kunde fungera mer effektivt och bli mer
samordnad och handlingskraftig på regional nivå. Detta fick stöd i
remissvaren. De flesta av de tillfrågade statliga myndigheterna,
kommunerna och landstingen var positiva till förslaget om en gemensam geografi för staten. De statliga myndigheterna angav i sina remissvar att förutsättningarna för samverkan och samordning skulle
förbättras genom en gemensam geografi.
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Förvaltningskommittén
På uppdrag av Förvaltningskommittén (Fi 2006:08) tog Statskontoret fram en promemoria om statens organisation på regional
och lokal nivå (Statskontoret 2008:3). I promemorian anslöt man
sig till Ansvarskommitténs resonemang om betydelsen av en mer
geografiskt samordnad statlig förvaltning. Enligt rapporten borde
regeringen ta tillbaka en del av det mandat som myndigheterna fått
genom möjligheten att själva besluta om sin regionala organisatoriska indelning. Myndigheternas regionala organisationer borde
så långt möjligt överensstämma med varandra och de regionala förvaltningsenheterna borde bli större. Detta skulle enligt promemorian
leda till ökad administrativ effektivitet och förbättrad samverkan
mellan de statliga myndigheterna. I sitt slutbetänkande gjorde Förvaltningskommittén bedömningen att en mer likformig indelning
av olika myndigheters verksamheter skulle förbättra möjligheterna
till samordning.1
Utredningen om den statliga regionala förvaltningen
Regeringen gav i juni år 2009 en särskild utredare i uppdrag att ge
förslag på hur den statliga regionala förvaltningens utformning kan
göras tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig. Utredningen
tog namnet Utredningen om den statliga regionala förvaltningen och
lämnade år 2012 över slutbetänkandet Statens regionala förvaltning –
förslag till en angelägen reform (SOU 2012:81) till regeringen.
Utredningen pekade på att statliga myndigheters organisering
skiljer sig åt och mycket sällan sammanfaller med länsindelningen,
vilket försvårar för staten att agera samordnat i länen. Detta i
kombination med ökad sektorisering och centralisering har lett till
en svagare ställning för den samlade staten på regional nivå. För att
komma tillrätta med brister i helhetssyn och samordning menade
utredningen att det är nödvändigt med en strukturell reform. I syfte
att åstadkomma detta föreslogs bland annat att antalet länsstyrelser
ska reduceras till elva som ska kunna omfatta ett eller flera län.
Vidare presenterade utredningen ett preciserat förslag på geografisk indelning i sju statliga regionala områden som följande myn1

Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118).
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digheter skulle följa: Trafikverket, Lantmäteriet, Polisen, Säkerhetspolisen, Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen och Inspektionen för
vård och omsorg.
Utredningen gjorde en avgränsning till myndigheter verksamma
inom samhällsplanering, krisberedskap och tillsyn. Myndigheterna
är också sådana där utredningen bedömde att det finns ett behov av
regional samverkan inom staten och mellan staten och den kommunala nivån.
Utöver ovanstående myndigheter ansåg utredningen att de regionala strukturfondsprogrammen skulle följa samma karta. Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket skulle utforma sina regionala organisationer så att de föreslagna gränserna inte bröts. Arbetsförmedlingen
föreslogs inom sin organisation utveckla tydliga funktioner för
regional samverkan.
Utredningens slutbetänkande remitterades inte.

3.2

Den statliga regionala nivån i dag

3.2.1

Regeringens styrning av myndigheternas
regionala indelning

Ansvaret för den enskilda myndighetens interna och eventuellt
regionala organisation ligger i regel hos myndighetens ledning. Det
finns dock undantag från detta. Till exempel föreskriver förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket att verket ska
ha en regional organisation, men att myndigheten själv får bestämma antalet regioner – med förbehållet att en region ska omfatta ett
eller flera län. Av förordningen (2009:946) med instruktion för
Lantmäteriet framgår att Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet
enligt 19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara
indelad i verksamhetsområden med ett inskrivningskontor på sju
angivna orter som vart och ett ansvarar för ett antal kommuner
inom en region.
Som ytterligare ett exempel föreskriver förordningen (2009:145)
med instruktion för Tillväxtverket att myndigheten ska ha tjänstemän placerade vid åtta angivna orter i landet och att verksamheten
ska organiseras i enlighet med Europeiska unionens regelverk för
strukturfonder och godkända programdokument. På ett liknande
sätt räknar förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för
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Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) upp samma
åtta orter där myndigheten ska ha regionala enheter för handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020.
Det finns fler exempel, men att regeringen på det här sättet reglerar en myndighets regionala närvaro tillhör numera undantagen. I
propositionen En ny organisation för polisen sägs angående Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att de nya myndigheternas organisation, ”som är brukligt numera”, endast i liten utsträckning kommer
att författningsregleras (prop. 2013/14:110, s. 396). I förordningen
(2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten anges endast
att myndigheten ska delas in i polisregioner.
I den förvaltningspolitiska propositionen konstaterades att ansvaret för den enskilda myndighetens interna organisation i regel är
delegerat till myndighetens ledning, men att regeringen samtidigt
har det övergripande ansvaret för att den statliga förvaltningen bedrivs
rättssäkert och effektivt och att myndigheterna har en likvärdig
service och tillgänglighet för alla medborgare och företag.
Som konstaterats ovan föreslog Statskontoret i en rapport att
regeringen borde ta tillbaka en del av det mandat som myndigheterna fått när det gäller möjligheten att själva besluta om sin regionala organisatoriska indelning. Myndigheternas regionala organisationer borde enligt Statskontoret så långt möjligt överensstämma
med varandra och de regionala förvaltningsenheterna borde bli
större. Detta skulle enligt promemorian leda till ökad administrativ
effektivitet och förbättrad samverkan mellan de statliga myndigheterna.
Regeringen ansåg emellertid i förvaltningspropositionen att länsstyrelsernas samordningsansvar visserligen behöver vidareutvecklas
och förtydligas genom bland annat organisatoriska förändringar,
men skrev samtidigt att en statlig samordning på länsnivå inte omfattar myndigheters enskilda beslut över sin egen organisation.
Den senare tillsatta Utredningen om den statliga regionala förvaltningen delade dock i sitt slutbetänkande Statskontorets bedömning att regeringen borde ta tillbaka en del av det till myndigheterna delegerade mandatet att besluta om regional indelning.2
2

Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform (SOU 2008:118).
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Vid en jämförelse mellan ett antal statliga sektorsmyndigheter med
regional indelning kan konstateras att deras respektive regionindelning skiljer sig åt och att det i princip inte är någon som är den
andra lik. En av få gemensamma nämnare är att samtliga statliga
myndigheter, förutom länsstyrelsen, har en regional indelning som
omfattar betydligt större geografiska områden än de nuvarande länen.
I flera sammanhang har det framförts att myndigheternas olikartade regionala indelningar är en konsekvens av sektorisering och
olikartade verksamhetslogiker. Emellertid har vi under utredningens
arbete haft anledning att delvis revidera den uppfattningen. De flesta
myndigheter har svårt att redogöra för logiken bakom den egna
indelningen och menar inte sällan att den till viss del är en konsekvens
av tillfälligheter och tidigare myndighetsledningars olikartade viljor
som därefter har justerats.
De flesta myndigheter som har en regional indelning är indelade
i mellan fyra och åtta områden. De enda statliga myndigheter som
i dag är länsvis indelade är länsstyrelserna. Även detta är dock en
sanning med modifikation, eftersom ett antal ärendetyper, till följd
av beslut i riksdag och regering, har koncentrerats till ett begränsat
antal länsstyrelser. Exempelvis är landet indelat i fem geografiska
vattendistrikt med fem länsstyrelser som vattenmyndigheter. Vid
tolv länsstyrelser finns miljöprövningsdelegationer och till sju utpekade länsstyrelser har vissa ärendegrupper koncentrerats.
Genom regleringar i författningar verkar flera myndigheter som
saknar egen regional organisation genom länsstyrelserna. I någon
mening kan således dessa myndigheter sägas ha en länsvis organisation. Exempel på sådana myndigheter är Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten,
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Definitionsmässigt är det inte helt enkelt att avgöra vad som är
en myndighet med en regional organisation eller indelning. Som ett
exempel kan nämnas att Rättsmedicinalverket delat in Sverige i sex
regioner (motsvarande Migrationsverkets) för medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I någon mening är det ett exempel på
en regionalt organiserad statlig verksamhet.
Utan att ha en regional indelning eller organisation kan en myndighet ändå finnas lokalt på flera orter och kan av olika skäl välja att
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utlokalisera verksamhet från huvudkontoret. Ett bland flera exempel på detta är Skatteverket som, utan att ha en regional organisation eller indelning, finns på många orter i landet.
Nedanstående tabell redovisar flertalet av de förvaltningsmyndigheter som tillämpar någon form av regional indelning i hela eller
delar av sin verksamhet. Länsstyrelserna är undantagna då de var
för sig är självständiga myndigheter på regional nivå och inte en
myndighet som tillämpar en regional indelning.
Tabell 3.1

Nationella förvaltningsmyndigheter med regional indelning

Myndighet
Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket
Ekobrottsmyndigheten

Elsäkerhetsverket
Fortifikationsverket

Försvarsmakten

Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriet

Regional indelning
Den operativa förmedlingsverksamheten är indelad
i 3 geografiska regioner. Dessa är i sin tur indelade
i 10 geografiska marknadsområden.
Verksamhetsområdet inspektion samt inspektionsjuridik är indelat i 5 geografiska regioner.
Ekobrottsmyndighetens 9 kammare och polisoperativa enheter är placerade vid 5 orter och delar
av myndighetens verksamhet är indelad i lika
många regioner.
Avdelningen för anläggningar är uppdelad
i 4 regionala tillsynskontor.
Fortifikationsverkets förvaltningsverksamhet är
indelad i 6 regioner, vilka i sin tur är indelade i ett
antal driftdistrikt.
Indelning i 4 militärregioner. Varje region har
en stab som bland annat ska stärka samverkan
mellan militära och civila aktörer.
Verksamhetsområde sjukförsäkring är indelat
i 5 geografiska regioner.
Arbetet med tillsyn bedrivs vid 6 regionala
avdelningar, vilka motsvarar sjukvårdsregionerna.
Indelning i 6 geografiska regioner, med vardera
ett regionkontor och regionchef.
Verksamheten verkställighet är indelad
i 6 geografiska områden.
Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet enligt
19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten
ska enligt Lantmäteriets instruktion vara indelad i
7 geografiska verksamhetsområden.
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Myndighet
Livsmedelsverket
Migrationsverket

Rättsmedicinalverket
Polismyndigheten
Skogsstyrelsen

Skolinspektionen
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Svenska ESF-rådet
Säkerhetspolisen
Tillväxtverket
Trafikverket

Tullverket
Åklagarmyndigheten
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4 regionala avdelningar arbetar med offentlig
kontroll av livsmedelsföretag.
Den operativa verksamheten är organiserad
i 6 geografiska regioner. Inom varje region finns
enheter som tar emot asylsökande och prövar olika
typer av ansökningar om uppehållstillstånd.
6 regioner för medicinsk åldersbedömning av
asylsökande.
7 polisregioner med helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område.
En stor del av den operativa fältverksamheten
bedrivs inom 24 distrikt som geografiskt är
indelade i 3 regioner.
5 regionala inspektionsavdelningar.
5 regioner för specialpedagogiska stöd.
8 regioner för regionala strukturfondsprogram.
7 regioner, samma som polisregionerna.
8 regioner för regionala strukturfondsprogram.
6 regioner med ansvar för bl.a. planering,
underhåll, investering, trafikledning och stora
projekt.
Verksamhetsområde brottsbekämpning är indelat
i 4 geografiska kompetenscenter.
Den operativa åklagarverksamheten utövas
i 7 geografiska åklagarområden (samma som
polisregionerna) och en nationell åklagaravdelning.
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När det sedan gäller domstolarna, som är myndigheter men inte
förvaltningsmyndigheter, så är de indelade enligt följande:
Tabell 3.2

Domstolar på regional nivå

Domstol

Regional indelning

Tingsrätter
Hovrätter
Förvaltningsrätter
Kammarrätter
Migrationsdomstolar
(vid vissa förvaltningsrätter)
Mark- och miljödomstolar
(vid vissa tingsrätter)
Hyres- och arrendenämnder

48 domsagor.
6 domkretsar.
12 domkretsar.
4 domkretsar.
4 domkretsar.
5 domkretsar.
8 domkretsar.

Myndighetsövergripande och regionala strukturer i staten
Utöver myndigheternas egna regionala indelningar, finns det också
exempel på vissa statliga frågor och uppdrag som bedrivs i regionala
strukturer som omfattar hela landet. Ett exempel är regeringsuppdraget till myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten.
Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens
uppdrag, i en satsning mot den grova organiserade brottsligheten.
Regeringen
beslutade
den
1 december 2015
(Dnr: Ju2015/09350/PO) att ge Polismyndigheten i uppdrag att
fortsätta och vidareutveckla det tidigare påbörjade arbetet.
Satsningen, som i dag omfattar tolv myndigheter, leds av ett
nationellt samverkansråd, som verkar genom ett operativt råd, det
nationella underrättelsecentret (NUC) samt dess styrgrupp. Regionalt finns sju regionala samverkansråd och sju regionala underrättelsecentra (RUC). Polismyndigheten har ett utpekat rapporteringsansvar
för satsningen som följer Polismyndighetens regionala organisation
och är indelad i sju regioner.
I det här sammanhanget kan också nämnas att Sverige är indelat
i
tre
norra, mellerstarovdjursförvaltningsområden:
och södra för-
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valtningsområdet.3 Indelningen är ett sätt att underlätta samverkan
mellan län med delade rovdjursstammar och likartade förhållanden.
Aktuella utredningar
Det finns flera pågående utredningar och utredningsförslag som på
olika sätt avser regionala indelningar av statlig verksamhet.
Försvarsberedningen föreslår i sin rapport från december 2017
inrättandet av ett antal större geografiska civilområden med cirka
3–6 län i varje (se vidare i avsnitt 3.4.3 och 3.6).4
Servicekontorsutredningen presenterade i december 2017 ett delbetänkande med ett antal förslag som syftar till att utveckla de lokala
servicekontor som för närvarande drivs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.5 I delbetänkandet föreslås att hela
den nuvarande servicekontorsverksamheten ska gå över till Statens
servicecenter den 1 januari 2019. Utredningen föreslår att serviceorganisationen med de lokala kontoren delas in regionalt, initialt i
fyra regioner som vid behov ska kunna utökas. Utredningen skriver
att förslaget kan behöva justeras till följd av Indelningskommitténs
förslag.
Vi har utöver dessa haft samråd med flera pågående utredningar
som överväger förslag om regionala strukturer. Det gäller bland annat
Skolmyndighetsöversynsutredningen (dir. 2017:37), Mottagandeutredningen (dir. 2015:02), Agenda 2030-delegationen (dir. 2016:18) och
112-utredningen (dir. 2015:113).
3.2.3

Statlig samordning på regional nivå

Samordning av statliga myndigheter på regional nivå sker i olika
sammanhang och av olika aktörer. Som beskrivits ovan har landsting och kommunala samverkansorgan i nästan samtliga län tagit
över det regionala utvecklingsansvaret från staten. I departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)
Förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.
Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66).
5
Servicekontor i ny regim (SOU 2017:109).
3
4
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föreslås att landstingen från 1 januari 2019 ska överta ansvaret i
samtliga län, med undantag för Gotlands län.
I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete anges att
den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet bland annat
ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, en regional utvecklingsstrategi. Den som har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av strategin. Samordning ska ske med bland annat berörda länsstyrelser
och andra berörda statliga myndigheter. Förordningen räknar upp
ett
fastställande
30-tal
ska tillsändas den
regionala utvecklingsstrategin. Bland dem finns till exempel Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan, Kulturrådet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. I den förordning som
föregick den nuvarande pekades länsstyrelsen ut som ansvarig för
att samordna statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i
länet.6
Länsstyrelsernas uppdrag att samordna staten
Länsstyrelserna är de enda statliga myndigheter som i likhet med
landstingen och kommunerna har ett horisontellt uppdrag med en
rad olika verksamhetsområden.
Länsstyrelsen ska enligt 2 § i länsstyrelseinstruktionen, inom
ramen för sitt ansvarsområde, i länet samordna ”olika samhällsintressen” och ”statliga myndigheters insatser”.7
Utöver det allmänt hållna uppdraget i 2 § omfattar länsstyrelseinstruktionen också ett antal mer sakområdesspecifika samordningsuppdrag som ibland inbegriper samordning av andra statliga
myndigheter. Bland annat ska länsstyrelserna samordna arbetet på
länsnivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Länsstyrelserna
ska också samordna arbetet kring miljökvalitetsmålen och har samordningsuppgifter inom krisberedskap och vid höjd beredskap.
Instruktionen räknar även upp ett antal olika konstellationer
som ska finnas vid samtliga eller några länsstyrelser, som i någon
mening kan ses som möjliga arenor för samordning. Det gäller t.ex.
6
7

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.
Förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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de delegationer som numera ryms inom länsstyrelsen, med ledamöter som företräder olika former av intressen och sakkunskap.
Länsstyrelserna har dessutom ytterligare samordningsuppdrag,
utpekade i andra författningar, regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut. Det anges inte alltid, eller ens i regel, vilka som ska bli
föremål för samordning, utan det får i flera fall antas gällas såväl
statlig som kommunal verksamhet och kanske även andra samhällsintressen. Det förekommer emellertid också att det i uppdrag specifikt anges vilka myndigheter som ska bli föremål för samordning.
3.2.4

Landstings, regionförbunds och länsstyrelsers
uppfattning om vilka statliga myndigheter
som bör ha samordnad regional indelning

Hösten 2015 vände vi oss till landsting, kommunala samverkansorgan
h länsstyrelser med en enkät där mottagarna(regionförbund)
ombads redogöra för vilka myndigheter som ur deras perspektiv
skulle vara relevanta för samordnad regional indelning.
I de svar som inkommit från landsting och regionförbund är det
drygt 50 myndigheter som framhålls som betydelsefulla. Ett 20-tal
av dessa myndigheter anges enbart av ett enstaka regionförbund eller
landsting. Det rör sig då inte sällan om myndigheter som har verksamheter i länets centralort.
Av alla de myndigheter som tas upp i svaren är det några som
förekommer mycket ofta. Detta gäller särskilt tre myndigheter:
Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Av svaren kan man dra slutsatsen att det rör sig om en blandning av myndigheter som har betydelse för arbetet med hälso- och
sjukvård liksom arbetet med regional utveckling och transportinfrastruktur.
I länsstyrelsernas svar är spridningen mindre. Totalt är det 19 myndigheter som pekas ut. Bland de 19 myndigheterna är det två som
förekommer i 17 av svaren: Trafikverket och Migrationsverket. Därefter följer Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen,
Försvarsmakten, Skatteverket och Försäkringskassan.
Svaren från de två grupperna kan sammanställas för att ge en
samlad bild. Det kan då konstateras att Trafikverket är den myndighet som bland respondenterna bedöms vara mest relevant och
betydelsefull för samordnad regional indelning. Trafikverket har det
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övergripande ansvaret för den långsiktiga
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Myndigheten har
också i uppdrag att samverka med många aktörer, bland annat genom
att bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och
organ i arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Tabell 3.3

Antal
34
32
28
27
25
21
17
17

3.3

Myndigheter som av länsstyrelser, landsting och regionförbund
bedöms vara särskilt relevanta när det gäller samordnad regional
indelning
Myndighet
Trafikverket
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Polismyndigheten
Migrationsverket
Skogsstyrelsen
Skatteverket
Tillväxtverket

Överväganden och förslag
på myndighetsgemensam indelning

Förslag: Vi föreslår en myndighetsgemensam indelning, vilken
regleras i en särskild förordning.
Följande myndigheter ska ingå i denna myndighetsgemensamma indelning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
Säkerhetspolisen
Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
Trafikverket
Åklagarmyndigheten.
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För att statliga myndigheters verksamheter ska kunna tillgodose
medborgarnas olika behov krävs specialisering och arbetsfördelning.
Genom
eras i politikområden och uppgifter och ansvar fördelas på olika myndigheter skapas förutsättningar, inte bara för hög kompetens och effektivitet, utan också
enhetlighet och likabehandling av medborgarna varhelst i landet man
bor. Flera utredningar har dock pekat på sektoriseringens avigsidor,
att helhetsperspektivet inom statsförvaltningen försvåras liksom samverkan myndigheter emellan och samverkan med kommuner och
landsting. Särskilt allvarligt är detta när det handlar om medborgare
som har behov av insatser från flera sektorer samtidigt eller för frågor
som måste hanteras av flera myndigheter tillsammans med kommunsektorn.
Skarpa sektorsgränser i kombination med helt olika geografiska
indelningar accentuerar problematiken. Vi delar därför Ansvarskommitténs och flera andra utredningars bedömning av att det finns
ett stort behov av att ”återsamla staten” på regional nivå, vilket skulle
tillföra ett territoriellt perspektiv som balans till det sektoriella. En
myndighetsgemensam indelning skulle främja samverkan och samordning av staten på regional nivå, till gagn för medborgare, näringsliv och det civila samhället liksom för samverkan med kommuner
och landsting. Med en gemensam geografisk struktur skulle förutsättningar skapas för att hantera
samordningsbehoven,
regional som lokal nivå. Den gemensamma geografin skulle kunna
fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter kan
analysera problem och behov av insatser. Förutsättningar för att
rätt funktioner i myndigheterna finner varandra och att beslutsnivåer matchar varandra ökar. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har i dialog med oss framfört vikten av att utveckla samverkan på olika nivåer i organisationerna, vilket också har blivit ett
resultat av att de båda myndigheterna sedan den 1 januari 2015 har
samordnat sin regionala indelning. Denna geografiska samordning
har i många avseenden utvecklat och underlättat den regionala samverkan myndigheterna emellan.
Både för medborgare och för kommuner, näringsliv och intressegrupper är det i dagsläget svårt att orientera sig i den statliga
förvaltningsorganisationen. En myndighetsgemensam indelning på
regional nivå har ett stort värde sett i ett medborgarperspektiv,
genom att staten blir tydligare på regional nivå. I flera samman-

110

att

SOU 2018:10

Myndighetsgemensam indelning

hang, bl.a. i propositionen En politik för det civila samhället
(prop. 2009/10:55) har det från riksdag och regering uttalats önskemål
om att utveckla relationerna mellan den offentliga och den ideella
sektorn. En gemensam indelning för de statliga myndigheterna
skulle underlätta dessa relationer.
En myndighetsgemensam indelning skapar en tydligare regional
struktur inom vilken också uppdrag som kräver samordning mellan
flera aktörer kan hanteras, när länsnivån inte bedöms vara ändamålsenlig. Möjligheter skapas att ta fram myndighetsgemensamma
regionala lägesbilder i olika frågor. Den typen av lägesbilder har till
exempel tagits fram inom ramen för regeringens satsning på samverkan mot organiserad brottslighet. Syftet med dessa lägesbilder
är att få ett beslutsunderlag för gemensamma strategiska åtgärder.8
Vår bedömning är sammanfattningsvis att en myndighetsgemensam indelning skulle kunna medföra följande fördelar:
– att överskådligheten i statsförvaltningen skulle öka och förutsättningarna för en sektorsövergripande samverkan stärkas,
– att kontakter mellan företrädare för
underlättas,
– att det skulle bli enklare att samordna prioriteringar och agera
samlat,
– att landstingens och kommunernas kontakter och dialog med
staten skulle underlättas liksom möjligheterna att uppnå en
samsyn mellan staten och den kommunala nivån,
– att statens kontakter och dialog med civilsamhället, näringslivet
och föreningslivet skulle underlättas samt
– att regeringens möjligheter att styra och följa upp utifrån ett
geografiskt perspektiv skulle underlättas.
Samtidigt vill vi understryka att det faktum att i princip alla statliga
myndigheter har olika regionala indelningar, endast är ett av flera
hinder för en effektiv samverkan mellan myndigheter och mellan
stat och kommun. Frågor om offentlighet och sekretess, styrning
och prioriteringar kan också utgöra hinder. Likaså att myndig8
Nationella underrättelsecentret, Nuc, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot
den organiserade brottsligheten: Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018–2019.
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heternas regionala organisationer inte motsvarar varandra. Som
framgår av tabellen i avsnitt 3.2.2 varierar inte bara den regionala
indelningen mellan myndigheter, utan också hur stor del av verksamheten som bedrivs regionalt. Därtill kommer stora skillnader
mellan vilket mandat och vilka resurser som finns på regional nivå.
Vår bedömning är dock att en myndighetsgemensam indelning är
ett första steg på vägen och en nödvändig förutsättning för en mer
organisatorisk kongruens och en mer samordnad stat regionalt.
3.3.1

Våra utgångspunkter

Vårt uppdrag är att, utifrån det förvaltningspolitiska målet om en
samverkande
valtning, lämna förslag på en
samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka
en geografisk samordning är relevant både för staten som helhet
och för kommuner och landsting.
Våra förslag ska inte förutsätta en ändrad länsindelning och vi
ska inte utreda frågor om länsstyrelsens organisation. Det innebär
att länsstyrelserna inte omfattas av vårt uppdrag.
Vi har valt att utgå från nationella statliga myndigheter som
i dag har en regional områdesindelning för hela eller delar av sin
verksamhet (se tabell i avsnitt 3.2.2). Detta innebär bland annat att
vi inte föreslår någon ändring beträffande domstolarna, som är
självständiga myndigheter på regional nivå eller nationella myndigheter utan regional indelning.
Vidare har vi utgått ifrån myndigheter som inom delar eller hela
sin verksamhet har en inte obetydlig samverkan med antingen andra
myndigheter eller med landstingens och kommunernas verksamheter.
Särskilt viktig är sådan samverkan som har betydelse för planeringskapacitet på regional nivå. Myndigheter som därför kan komma
ifråga för en myndighetsgemensam indelning bör vidare, enligt vår
bedömning, inom något av sina verksamhetsområden ha en strategisk
eller främjande funktion som kan ha betydelse för planeringskapacitet
på regional nivå, eller ha starka kopplingar till andra sådana myndigheter. Det innebär att vi har undantagit rena tillsynsmyndigheter. Det innebär också att vi har undantagit myndigheter som har
utlokaliserat delar av sin verksamhet till andra orter än där huvud-
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kontoret är lokaliserat, men ändå inte har en regional organisation
och indelning.
Slutligen har vi också undantagit vissa myndigheter med regional
organisation som för närvarande är föremål för särskild översyn,
vilket bland annat gäller Skolinspektionen och Specialpedagogiska
skolmyndigheten.9
För att identifiera vilka myndigheter som utifrån dessa utgångspunkter är relevanta för samordnad indelning har vi, utöver de
frågor vi ställt till landsting, regionförbund och länsstyrelser, haft
dialog med ett stort antal myndigheter, företrädare för den kommunala sektorn samt representanter för civilsamhället och intresseorganisationer samt Svenska Samernas Riksförbund.
3.3.2

Områden som involverar många myndigheter

Allt fler samhällsområden kräver samverkan mellan statliga myndigheter och mellan myndigheter och kommuner. Ett exempel på
det stora behovet av utvecklad samordning, inte minst mellan
många både statliga och kommunala aktörer samt företrädare för
näringsliv och olika intresseorganisationer var den så kallade varselsamordningen som skedde i samband med finanskrisen 2008.
Ytterligare exempel på verksamhetsområden med särskilt stort
samverkansbehov är fysisk planering, energiomställning, klimatarbetet, miljömålsarbetet och kompetensförsörjning. Många av de
statliga myndigheter som är verksamma inom dessa områden har
dock inte en regional indelning. Vi har identifierat tre områden där
behovet av samordning mellan myndigheter och mellan myndigheter och kommunsektorn är stort samtidigt som landsting och
kommuner möter en rad statliga myndigheter med regional indelning. Det är krisberedskap och totalförsvar, regional utveckling samt
mottagande av nyanlända.

9

Dir. 2017:37 Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet.
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Krisberedskap och totalförsvar
Krisberedskapsarbetet och totalförsvaret involverar en lång rad
aktörer på lokal och regional nivå, såväl statliga myndigheter och
kommunsektorn som andra samhällsaktörer. Det är av stor vikt att
arbetet bedrivs samordnat och att det finns upparbetade strukturer
som snabbt kan träda in vid en krissituation.
Krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.10 Målen för Sveriges krisberedskap
är att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet,
värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom
att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa
skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar.11
Arbetet som bedrivs för att nå målen för krisberedskapen har sin
utgångspunkt i ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under
krissituationer. Närhetsprincipen innebär att en kris hanteras av de
aktörer som är närmast berörda och ansvariga. Kriser ska således
hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Likhetsprincipen innebär att hanteringen av en kris så långt som möjligt ska ske med
samma organisation och lokalisering som under normala förhållanden12.
Krisberedskapen är nationellt organiserad i tre nivåer, från lokal
nivå till regional och sedan central nivå. På länsnivå har länsstyrelserna ett geografiskt områdesansvar, vilket regleras i ett antal
förordningar13. De ska vara sammanhållande inom sitt geografiska
område och före, under och efter en kris verka för samordning och
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelserna ska vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer,
som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den natio10
Prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens
utveckling.
11
Budgetproposition för 2018 (Prop. 2017/18:1).
12
SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning.
13
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap samt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
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nella nivån. Länsstyrelserna ska stödja de aktörer i länet, bland
annat kommuner, som är ansvariga för krisberedskapen. Det omfattar bland annat planering, att utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning.
Alla myndigheter som omfattas av förordningen (2015:1052)
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap, den s.k. krisberedskapsförordningen, ska genom
sin verksamhet minska sårbarheten i samhället. I bilaga till förordningen räknas en lång rad statliga myndigheter upp som har särskilt
ansvar för krisberedskap och civilt försvar inom några specificerade
samverkansområden
Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet
som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av militär verksamhet
(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Den civila delen av totalförsvaret är inte en enskild organisation
utan bedrivs i samma strukturer som
används
Planeringsarbetet för civilt försvar ska utgå från att förmågan att
hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grundläggande
förmåga att hantera krigssituationer. Processer och strukturer som
används i krisberedskapen ska således så långt som möjligt användas i planeringen av det civila försvaret.
Länsstyrelserna är högsta civila totalförsvarsmyndighet i respektive län och ansvarar vid höjd beredskap bland annat för att samordna de civila försvarsåtgärderna.
Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap ska varje myndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets
krav. Därutöver är ytterligare ett stort antal myndigheter bevakningsansvariga enligt krisberedskapsförordningen och har särskilt
ansvar för krisberedskap och civilt försvar inom några specificerade
samverkansområden. Viktiga regionalt indelade myndigheter inom
detta område är Migrationsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket.
Försvarsmakten, som också omfattas av vårt förslag, är den
myndighet som enligt sin instruktion ska upprätthålla och utveckla
ett militärt försvar.14 Det är således Försvarsmakten som med stöd
av andra aktörer ska lösa uppgifterna i totalförsvarets militära del.
Försvarsmakten ska även samordna beredskapsplanläggningen och
14

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.
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den
myndigheten
operativa
med motsvarande
planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.
Regional utveckling
Regional utveckling är likaledes ett område där det finns ett stort
behov av att kunna möta en samordnad stat på regional nivå.
I varje län är en aktör ansvarig för regional utveckling. Från
1 januari 2019 är det sannolikt så att det är landsting som har det
regionala utvecklingsansvaret i samtliga län, med undantag för
Gotlands län.
Det regionala utvecklingsansvaret innebär, enligt lagen (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ett ansvar för länets strategiska utveckling och omfattar bland annat att:
arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
samordna insatser för att genomföra denna strategi
besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till
regeringen
• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
• upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
•
•
•
•

De regionalt utvecklingsansvariga har också bland annat fått uppgifter inom kompetensförsörjningsområdet. Vid sidan av dessa uppgifter ansvarar de landsting som har det regionala utvecklingsansvaret, liksom övriga landsting, för en rad andra uppgifter med
anknytning till regional utveckling som kollektivtrafik och regional
kulturverksamhet.
En viktig del när det gäller regional utveckling är arbetet inom
EU:s strukturfonder och den verksamhet som sker inom Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden
(ESF). Ett flertal myndigheter är involverade i det regionala tillväxtarbetet. Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
räknar upp ett 30-tal statliga myndigheter som berörs. Många av
dem har dock ingen regional organisation i dag. Bland de som vi
föreslår ska ha samordnad regional indelning återfinns Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet),
Tillväxtverket och Trafikverket. Enligt förordningen (2017:583)
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om regionalt tillväxtarbete ska den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet samordna insatserna för genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin, bland
myndigheter.
Mottagande av nyanlända
Flyktingsituationen 2015 visade tydligt på behovet av utvecklad samordning, inte minst mellan de många både statliga och kommunala
aktörer som är involverade i mottagande av asylsökande och nyanlända.
De senaste decennierna har ansvaret för att ta emot asylsökande
och nyanlända varierat mellan olika aktörer. Även strategierna för
mottagandet har växlat över tid. Migrationsverket har huvudansvar
för mottagande av asylsökande. Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. framgår bland annat att Migrationsverket
ska ordna lämpligt boende för asylsökande som inte kan ordna
boendet själva.
Vid sidan om Migrationsverket har också kommuner och landsting uppgifter inom ramen för mottagandet av asylsökande. Kommunerna ska bl.a. erbjuda de asylsökande barn som vistas i kommunen förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Länsstyrelserna har ansvar för att samordna och organisera insatser för asylsökande som syftar till att stärka kunskaper i svenska
och andra etableringsfrämjande åtgärder.
När det gäller bosättning av nyanlända är Migrationsverket
ensam ansvarig myndighet sedan 1 januari 2017. Myndigheten har
från Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för bosättning av nyanlända som omfattas av etableringslagen. Regeringen beslutar om
fördelning av antalet nyanlända på länsnivå som ska omfattas av
anvisningar under ett år, s.k. länstal. På grundval av länstalen beslutar länsstyrelsen om fördelning mellan kommuner i länet (kommuntal).
Länsstyrelsen ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och föra dialog med kommunerna
om deras årsplanering. De ska även stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) och samhällsorientering. Länsstyrelserna ska främja
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regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och
organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända samt följa
upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på
både regional och kommunal nivå.
Sedan den 1 mars 2016 är en kommun enligt lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning skyldig att
efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.
Utöver detta tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en
person som redan bor i kommunen och ensamkommande barn.
Kommunerna har också ansvar för undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt skola,
förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser och samordning av etableringen för vissa nyanlända invandrare, enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
(etableringslagen). Inom ramen för det här uppdraget samverkar
Arbetsförmedlingen enligt egna uppgifter främst med Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan.
Asylsökande ensamkommande barn anvisas av Migrationsverket
till en kommun som ska ordna boende, omsorg och skola m.m.
Landstingens ansvar i mottagandet av asylsökande och nyanlända
handlar framförallt om att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård. Landstingen stödjer också projekt som främjar integration.
Ett uttryck för samverkansbehovet inom området är att det
finns en samverkansdelegation, som behandlar frågor av nationell
och strategisk karaktär som rör mottagande och etablering av nyanlända invandrare. Samverkansdelegationen leds av Arbetsförmedlingen och andra medverkande är Migrationsverket, länsstyrelserna,
Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan.
Även Polismyndigheten har vissa uppgifter som anknyter till
migration. Uppdragen när det gäller att upprätthålla ordning och
säkerhet och vara tillgänglig för allmänheten gäller såväl människor
på flykt som alla andra som vistas här. Polismyndigheten har också
ett särskilt angivet ansvar för att utföra gränskontroller och inre
utlänningskontroller.
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Myndigheter med gemensam indelning – förslag

Utifrån de utgångspunkter som redogjorts för i tidigare avsnitt,
våra frågor till länsstyrelser, landsting och regionförbund, synpunkter från statliga myndigheter samt de verksamhetsområden vi
har identifierat som är i särskilt behov av regional samverkan är vår
bedömning att följande myndigheter har en sådan betydelse för
regional samverkan att de ska ha en myndighetsgemensam indelning:
Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
• Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
• Trafikverket.

•
•
•
•
•

Dessa myndigheter har i sin tur starka kopplingar till ytterligare
några myndigheter med regional indelning. Utifrån att de föreslagna myndigheterna ska vara relevanta för staten som helhet och
det förvaltningspolitiska målet om en samverkande och effektiv
statsförvaltning föreslår vi därför att även följande myndigheter ska
ha samordnad regional indelning:
• Kriminalvården
• Säkerhetspolisen
• Åklagarmyndigheten.
Vi har kartlagt dessa myndigheters samverkansmönster och kan
konstatera att de föreslagna myndigheterna i sin verksamhet har
behov av omfattande samverkan regionalt, såväl med andra statliga
myndigheter som med kommunsektorn, för att kunna fullfölja sina
uppdrag. Försvarsmakten har till exempel en utbredd samverkan
med både statliga myndigheter och kommuner och landsting. Särskilt viktiga statliga samverkanspartners är länsstyrelserna, polisen
och andra totalförsvarsmyndigheter som till exempel Trafikverket.
Till detta ska läggas det nära samarbete som krävs med landstingens
hälso- och sjukvård samt de kommunala räddningstjänsterna. Det
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som nu föranleder flera myndigheter att öka samverkan med Försvarsmakten är den politiska styrningen om mer konkret återupptagande av totalförsvarsplanering och återuppbyggande av det civila
försvaret. Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och
höjd beredskap ska varje myndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav, många av dem med en regional indelning.
Polismyndigheten är ytterligare ett exempel på en myndighet
som har, och måste ha, en nära samverkan med andra myndigheter
regionalt och lokalt. Polisen är en central myndighet i krisberedskapsarbetet och i totalförsvaret. Likaså har polisen uppgifter inom
migrationsområdet och en mycket nära samverkan med landets
kommuner. En annan myndighet som är central, både i arbetet med
regional tillväxt och i mottagande och integration av nyanlända, är
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ingår också i de regionala
strukturfondspartnerskapen som ska göra prioriteringar mellan
projektansökningar ur strukturfonderna, vilka vi anser också bör
följa vår föreslagna indelning.
När
socialfonden idet
Sverige är det
i dag handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020 som
har reglerats avseende geografiska kontor. Enligt instruktionen ska
det inom myndigheten finnas regionala enheter på åtta platser i
landet, ett kontor i respektive programområde. Vi anser att denna
del av myndighetens verksamhet i stället ska bedrivas i den myndighetsgemensamma regionala indelning vi föreslår. Detta förutsätter att de geografiska programområdena anpassas till detta under
nästa programperiod.
Beträffande Tillväxtverket är det för förvaltningen av de regionala strukturfondsprogrammen reglerat var det ska finnas tjänstemän stationerade. Även här på åtta orter, samma orter som för
ESF-rådet. I övrigt bestämmer Tillväxtverket enligt instruktionen
sin egen organisation. Även om strukturfondsprogrammen är en
integrerad del i den regionala tillväxtpolitiken sker mycket av den
verksamhet som inte bedrivs inom programmen på länsnivå. Det är
de regionalt utvecklingsansvariga i respektive län som Tillväxtverket främst samverkar med i dessa delar. Vårt förslag är därför att
det bara är arbetet med strukturfondsprogrammen, vilket redan i dag
bedrivs i en större geografi än länen, som ska regleras. Vi föreslår
att denna del av myndighetens verksamhet ska följa vår myndig-
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hetsgemensamma indelning. Även för Tillväxtverket förutsätter detta
att de geografiska programområdena anpassas under nästa programperiod.
I bilaga 3 redogör vi mer ingående för varje föreslagen myndighets uppdrag, regionala organisation samt regionala samverkan.
3.4.1

Övriga myndigheter som har övervägts

Utöver de föreslagna myndigheterna har vi också haft omfattande
kontakter
t indelade myndigheter där det
funnits anledning att överväga samordnad regional indelning.
I den enkät som vi har genomfört är Försäkringskassan en av de
tre myndigheter som landsting och regionförbund bedömer är mest
relevant för samordnad regional indelning. Likaså framhåller andra
myndigheter Försäkringskassan som en viktig samverkansmyndighet.
En avgränsad del av Försäkringskassans verksamhet är i viss utsträckning regionalt organiserad. Det gäller delar av verksamheten
vid avdelningen för sjukförsäkring, som bland annat hanterar sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Avdelningen är indelad i fem
regionala verksamhetsområden. Dessa geografiskt indelade verksamhetsområden fungerar också som en sorts regionala ingångar och
företrädare för myndigheten i allmänhet, alltså även i andra frågor
än bara de som rör sjukförsäkring. Försäkringskassan medverkar
också i de regionala strukturfondspartnerskapen, där myndigheten
agerar både som medfinansiär och projektägare.
Emellertid är dessa delvis regionalt organiserade verksamheter
bara avgränsade delar av myndighetens totala verksamhet. Merparten
av den samverkan som myndigheten medverkar i sker i verksamheter som inte är regionalt organiserade, även om arbetet bedrivs på
olika orter fördelade över landet. Av det skälet föreslår vi inte att
myndighetens regionala organisation ska regleras. Vi utgår dock ifrån
att Försäkringskassan efterhand anpassar sin regionala indelning
för de verksamheter som myndigheten anser bör finnas regionalt
till den indelning som vi föreslår för flera andra myndigheter. Detta
gäller särskilt den samverkan som krävs i de regionala strukturfondspartnerskapen och samverkan vad gäller mottagande av nyanlända.
Vi har också haft anledning att överväga samordnad
indelning för Skatteverket, som framhållits som regionalt betydelse-
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full i såväl vår enkät som i dialog med myndigheter och kommunsektorn. Skatteverket har emellertid sedan 1 juni 2017 i allt väsentligt avvecklat sin tidigare regionala organisation. Visserligen är
Skatteavdelningen ännu indelad i fem regioner, men verksamheten
är med vår definition utlokaliserad, men inte i sig regionalt organiserad och de ärenden som handläggs fördelas inte utifrån någon
regional logik.
Såväl Skatteverket som Försäkringskassan
nämnda myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Skattebrottsavdelningen vid Skatteverket är placerad på de sju orter där
det finns regionala underrättelsecenter (RUC). Även Försäkringskassan har anpassat sin organisation för att vara närvarande på dessa
orter.
I utredningen om den statliga regionala förvaltningen föreslogs
även Lantmäteriet, Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och Skolinspektionen få en med flera andra myndigheter gemensam indelning. När det gäller Arbetsmiljöverket,
IVO och Skolinspektionen har vi av skäl som redogjorts för ovan
undantagit rena tillsynsmyndigheter som har att följa upp tillämpningen av ett nationellt regelverk. När det gäller Skolinspektionen
tillkommer dessutom att myndigheten tillsammans med övriga myndigheter inom skolområdet för närvarande är föremål för en samlad
översyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet.15
Lantmäteriet har enligt sin instruktion en regional indelning för
den uppgift som gäller myndighetens funktion som inskrivningsmyndighet enligt jordabalken, en verksamhet som kräver begränsad
regional samverkan. Division Fastighetsbildning inom Lantmäteriet,
kräver däremot omfattande samverkan både med andra myndigheter och med kommuner. Fastighetsbildningen är indelad i två
regioner med 5–6 enheter i varje region, totalt 11 i landet. Lantmäteriet har dock infört produktionsutjämning vilket innebär att
ärenden fördelas centralt, ett ärende som rör en kommun i södra
Sverige kan således handläggas av en enhet i norra Sverige. Av dessa
skäl har vi valt att inte föreslå Lantmäteriet för en myndighetsgemensam indelning, även om vi också vad gäller Lantmäteriet utgår
ifrån att myndigheten förhåller sig till den föreslagna områdesindelningen.
15

Dir. 2017:37 Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet.
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Utredningen om den statliga regionala förvaltningen föreslog
vidare att Elsäkerhetsverket skulle utforma sin regionala organisation så att de föreslagna gränserna inte bryts. Här kan konstateras
att myndigheten för det första är förhållandevis liten (drygt 50 anställda) och att de få anställda vid de fyra regionkontoren uteslutande bedriver tillsyn, även om elinspektörerna tillsammans med
polis och åklagare gör utredningar vid elolycksfall och elbränder.
Det kan också noteras att Elsäkerhetsverket har ett särskilt ansvar
inom teknisk infrastruktur enligt krisberedskapsförordningen, varför
vi anser att också Elsäkerhetsverket bör anpassa sin indelning enligt
vårt förslag.16
Utredningen om statens regionala förvaltning föreslog också att
Skogsstyrelsens regionala organisation skulle införlivas i länsstyrelsen. Vi har valt att inte lägga förslag om samordnad indelning för
Skogsstyrelsen, huvudsakligen därför att verksamheten på den regionala nivån i myndigheten är så pass begränsad i omfattning. Det är i
de 26 distrikten som själva verksamheten bedrivs när det gäller handläggning av ärenden, tillsyn, rådgivning osv. Skogsstyrelsens samverkan sker framförallt med länsstyrelserna och i viss utsträckning
med Trafikverket.
Myndigheter bör anpassa sig till en gemensam indelning
När det gäller övriga myndigheter som tillämpar regional indelning
för hela eller delar av sin verksamhet, eller myndigheter som överväger att införa regional organisation, utgår vi ifrån att dessa i stor
utsträckning kommer att förhålla sig till och om möjligt anpassa sin
indelning utifrån det förslag vi presenterar i avsnitt 3.6. Det behöver
inte innebära en exakt motsvarande indelning, men gränser bör inte
brytas utan att det finns starka verksamhetsmässiga skäl för detta.
Särskilt viktigt är detta när det gäller myndigheter av betydelse för
krisberedskap och totalförsvaret.
Den så kallade krisberedskapsförordningen räknar i bilaga upp
ett stort antal myndigheter med uppgifter inom krisberedskap och
vid höjd beredskap. Utöver de myndigheter som omfattas av vårt
16
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap.
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förslag till samordnad indelning (Försvarsmakten, Migrationsverket,
Polismyndigheten, Trafikverket och Säkerhetspolisen) och Elsäkerhetsverket, Försäkringskassan och Skatteverket som redan kommenterats, återfinns också ytterligare några myndigheter som tillämpar
någon form av regional indelning, t.ex. Livsmedelsverket och Tullverket. Livsmedelsverkets regionala verksamhet består dock av ren
tillsynsverksamhet. Vi bedömer att det inte är motiverat att reglera
de båda myndigheternas regionala indelning, men förutsätter att de
förhåller sig till och anpassar sig till den indelning som gäller för de
myndigheter som omfattas av vårt förslag.
Ifråga om nationella myndigheter utan regional indelning är vår
bedömning att flera av dessa behöver utveckla ett tydligare regionalt förhållningssätt. Det innebär att säkerställa en regional närvaro
med relevanta funktioner, beslutsmandat och kunskap om det geografiska området. Det här behovet har lyfts fram av såväl myndigheter som kommunsektorn. I dagsläget upplever många att det är
svårt att i nationellt organiserade myndigheter hitta rätt person och
dialogpart för regionala frågor.
3.4.2

Reglering av den regionala indelningen

Vi anser att den regionala indelningen för de aktuella statliga myndigheterna ska beslutas av regeringen i en gemensam förordning. Vi
föreslår även att det i respektive myndighets instruktion ska finnas
en hänvisning till denna förordning. Ett alternativ vore att endast
reglera indelningen i myndighetsinstruktionerna. I sådant fall finns
dock inte regleringen samlad på ett överskådligt sätt. Vi ser det som
en fördel om regeringens samlade bedömning kring vilka myndigheter som bör omfattas och på vilket sätt dessa ska delas in finns i
en gemensam reglering.
3.4.3

Följder av samordnad indelning för länsstyrelsens
samordningsuppgift

I vårt uppdrag ingår att analysera vilka följder en myndighetsgemensam regional indelning skulle få för länsstyrelsernas uppgift
att länsvis samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters
insatser samt för behovet av samverkan mellan länsstyrelserna.
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Vi har därför frågat länsstyrelserna hur en samordnad indelning
i sex områden för de myndigheter som föreslås skulle påverka dels
länsstyrelsens uppdrag att samordna staten i länet, dels behovet av
samverkan länsstyrelserna emellan.
Samtliga länsstyrelser har svarat på frågorna. Flertalet uppger att
de generellt är positiva till samordnad regional indelning i staten
och att en sådan i någon mån underlättar länsstyrelsens uppdrag att
samordna staten i länet. Bland annat framförs uppfattningen att det
blir lättare att samla berörda aktörer när det finns en gemensam
indelning att utgå ifrån, att kontaktvägarna blir tydligare och att
förutsättningarna för en samordnad organisationsstruktur förbättras.
Några länsstyrelser menar att en gemensam indelning för de
föreslagna myndigheterna bara i obetydlig utsträckning påverkar
länsstyrelsens uppdrag att samordna staten i länet. Oavsett hur man
ställer sig i frågan framhåller flera att lika viktigt eller än viktigare är
att centrala myndigheter, såväl de som har en regional indelning som
de utan en sådan, för varje län har företrädare med relevant mandat
och regional kunskap som länsstyrelserna kan samverka med.
När det gäller samverkan mellan länsstyrelserna framhåller flertalet länsstyrelser den långtgående samverkan mellan länsstyrelserna
som redan i dag existerar på framförallt nationell nivå. Några länsstyrelser menar att samverkan skulle behöva öka i de områden som
skulle bli resultatet av en samordnad indelning för andra statliga
myndigheter. Någon länsstyrelse anser att det sannolikt skulle krävas
att en länsstyrelse samordnar övriga länsstyrelser inom varje område.
Ytterligare några länsstyrelser anser att behovet av samverkan
mellan länsstyrelserna inte påverkas och att det kan finnas en risk
att
den
lir följden av en myndighetsgemensam indelning i sex områden blir en ny överbyggnad som tar
resurser och fokus från nationell samverkan länsstyrelserna emellan
och den länsvisa samordningen av myndigheter.
Vår bedömning är att de författningsreglerade samordningsuppgifterna som länsstyrelsen har, till exempel enligt (PBL) Plan- och
bygglagen (2010:900) inte kommer att påverkas i någon hög utsträckning, annat än att det sannolikt kommer att underlätta för länsstyrelserna att vissa statliga myndigheter har en gemensam indelning.
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Hur ska staten samordnas regionalt?
Flera tidigare utredningar har konstaterat att många frågor, om än
med en regional logik, har växt ur länsstrukturen. Att inga andra
myndigheter än länsstyrelserna är kvar i den är ett av flera tecken på
detta. Det är inte osannolikt att en myndighetsgemensam indelning
på regional nivå, där flera län ingår, gör det mer attraktivt att hantera olika frågor i den strukturen, som då ökar i betydelse.
I sin rapport från december 2017 konstaterar Försvarsberedningen att flera länsstyrelser i dag har begränsade resurser och bristfällig
förmåga att klara sin samordningsuppgift inför och vid höjd beredskap.17 Försvarsberedningen menar att större områden på regional
nivå skulle gynna samordningen och ledningen av den civila delen
av totalförsvaret och föreslår att de 21 länen bildar ett antal större
geografiska civilområden med cirka 3 till 6 län inom varje område.
Inom respektive civilområde, där flera län ingår, ska en av landshövdingarna utses att, i egenskap av civilbefälhavare, hålla samman
beredskapsplaneringen för civilt försvar.
I vårt uppdrag har det inte ingått att föreslå någon myndighet
som samordnare inom det myndighetsgemensamma området. Vi
vill dock understryka vikten av att det i samtliga frågor finns någon
utpekad myndighet med ett särskilt uppdrag att samordna andra
myndigheter inom det myndighetsgemensamma området. Samordning och samverkan uppstår inte ”av sig självt”. Flera alternativ kan
övervägas. En sektorsmyndighet kan utses, som exemplet med Polismyndighetens samordningsroll i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Det skulle då innebära att olika frågor samordnades av olika myndigheter.
Med tanke på hur länsstyrelsens uppdrag är formulerat är det
dock naturligt att överväga länsstyrelsen som samordnare i de myndighetsgemensamma områdena. Det skulle dock kräva samverkan
och samordning mellan länsstyrelserna inom området. I de geografiska områden som vi föreslår är det vare sig realistiskt eller effektivt att ha från två till som mest sju länsstyrelser som samordnare.
Då står således valet mellan att välja någon annan myndighet som
samordnare eller att välja en av länsstyrelserna inom det geografiska
Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66).
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området. I ett sådant scenario skulle länsstyrelsens samordningsuppdrag och behovet av samverkan länsstyrelserna emellan komma
att påverkas till följd av andra myndigheters samordnade regionala
indelning.

3.5

Förslag till geografisk indelning

Förslag: De myndigheter som föreslås i föregående avsnitt ska
följa en gemensam indelning i sex geografiska områden som omfattar följande län:
• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Värmland, Uppsala,
Västmanland, Örebro
• Stockholm, Gotland
• Jönköping, Kalmar, Östergötland
• Halland, Västra Götaland
• Blekinge, Kronoberg, Skåne.
Länsgränser var tänkta att avgränsa den statliga förvaltningens och
så småningom också landstingens verksamhet och länge var länsindelningen naturlig för statliga myndigheter. Men i takt med att
myndigheterna lämnat länsindelningen och valt sin egen geografiska
indelning har den svenska förvaltningsgeografiska kartan blivit mångfacetterad.
Ett flertal utredningar har synliggjort svårigheterna med att
statliga myndigheter har olika indelningar och vilka konsekvenser
detta får för verksamheterna och för kvaliteten i verksamheterna.
Senast pekade Försvarsberedningen i sin rapport från den 20 december 2017 på att en försvårande faktor för effektiv samordning på
regional nivå är att flera viktiga totalförsvarsmyndigheter har olika
regional indelning. Försvarsberedningen menar att det är ett problem att myndigheter som är viktiga för totalförsvaret har geografiska indelningar som vare sig stämmer överens med länens och länsstyrelsernas indelning eller med Försvarsmaktens militärregioner.18
Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66), s. 98 ff.
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Vi har i det föregående redogjort för vilka fördelar en myndighetsgemensam indelning skulle få, enligt vår bedömning. Vi har föreslagit att Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Migrationsverket,
Trafikverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden
i Sverige och Tillväxtverket vad gäller strukturfondsprogrammen på
regional nivå, Kriminalvården, Säkerhetspolisen samt Åklagarmyndigheten ska ha en gemensam indelning av sina regionala områden.
Frågan som följer är: I hur många områden och i vilken geografi
ska den myndighetsgemensamma indelningen utformas?
3.5.1

Utgångspunkter

En grundläggande utgångspunkt i vårt arbete har varit att inte bryta
några läns- och landstingsgränser. Vidare har vi sökt lösningar som
innebär minst omställning för såväl de berörda statliga myndigheterna som för kommunsektorn. Därför har vi utgått ifrån redan
existerande strukturer. En helt ny statlig indelning som inte har
någon motsvarighet vare sig inom staten eller kommunsektorn
skulle innebära ytterligare en struktur lagd till den redan mångfacetterade förvaltningskartan. Vårt arbete har handlat om att hitta
en indelning som kan fungera för alla oavsett verksamhetsområde.
Ytterligare en utgångspunkt i bedömningen av antal områden och
geografi har varit att se till samverkansbehovet inom sådana verksamhetsområden som involverar flera statliga myndigheter samt
kommuner och landsting. Vi har i det ovanstående pekat på några
sådana områden där samverkan mellan myndigheter och mellan
myndigheter och kommunsektorn är helt avgörande för kvaliteten i
verksamheten, nämligen krisberedskap och totalförsvar, regional
utveckling samt mottagande av nyanlända.
En indelning relevant för staten
Det finns ingen självklar statlig utgångspunkt för ett förslag om en
myndighetsgemensam indelning. Dock kan konstateras att det är
vanligt
mer i myndigheternas regionala indelning. Till exempel utgör de
fyra nordligaste länen ett område för de flesta myndigheter. På
motsvarande sätt utgör Stockholm tillsammans med Gotland ett

128

förekommand

SOU 2018:10

Myndighetsgemensam indelning

område för de flesta myndigheter. Det kan också noteras att vissa
län ingår tillsammans med andra län i flera myndighetsindelningar
om än i olika konstellationer. Sålunda ingår Västra Götaland och
Halland tillsammans i flertalet myndighetsindelningar, liksom Skåne
och Blekinge.
Även om det finns områden som överensstämmer helt eller delvis har vi tidigt i vårt arbete kunnat konstatera att det inte finns en
myndighetsindelning som skulle vara optimal för övriga. Under utredningens gång har vi också fått anledning att revidera vår initiala
hypotes att den stora floran av indelningar är en effekt av olika
verksamhetslogiker. Den förefaller snarare vara en effekt av tillfälligheter och justeringar som gjorts under lång tid, vars ändamålsenlighet i dag går att ifrågasätta.
De flesta statliga myndigheter är indelade i mellan fyra till sju
områden, men indelningarna skiljer sig, som nämnts, från varandra.
Det är endast tre myndigheter bland dem vi föreslår som har samma
indelning och det är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten, vilket då skulle bli den naturliga utgångspunkten i en
indelning enbart utifrån ett statligt perspektiv.
En indelning relevant för kommunsektorn
Vår bedömning är att statlig samordning och indelning inte bör
betraktas isolerat från kommunsektorn. Därför har existerande
samverkansstrukturer för det kommunala självstyret varit en utgångspunkt i utredningen. En statlig indelning, som har en motsvarighet
i kommunsektorn, innebär att denna kan möta en samordnad stat i
en gemensam geografi.
Vi redovisar i kapitel 6 en översiktlig kartläggning av landstingens nuvarande samverkan inom olika verksamhetsområden och
hur landstingen ser på den framtida utvecklingen av samverkan.
Kartläggningen visar att landstingen samverkar med varandra inom
en lång rad olika verksamhetsområden, alltifrån sjukvård och regional
ktivtrafik
utvecklingoch infrastruktur.
Denna samverkan sker i olika geografier, vilket för ett landsting
kan innebära att i sjukvårdssamarbetet är det en uppsättning landsting som ingår i samverkan medan det för en annan fråga inte sällan
är andra landsting som ingår i samverkan. Som exempel kan nämnas
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att Kalmar ingår i samma sjukvårdsregion som Jönköpings och
Östergötlands län men att samverkan när det gäller regional utveckling och infrastruktur främst sker tillsammans med övriga län i
Småland och i Regionsamverkan Sydsverige (se kap. 6). För landstinget i Östergötlands län är däremot mycket av fokus kring regional
utveckling längs stråket mot Stockholm.
När det gäller Värmlands län sker samverkan i hälso- och
sjukvårdsfrågor inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion medan man
i andra frågor samverkar med Västra Götalandsregionen, som ingår
i samma Trafikverksregion som Värmland.
Landstingens samverkan sker i olika former till exempel i kommunalförbund, aktiebolag, ekonomiska föreningar och genom samverkansavtal. Till detta ska läggas alla de mera informella samverkansformerna. De författningsreglerade samarbeten som täcker hela landet
är samverkan i sjukvårdsregionerna samt arbetet inom programområdena för strukturfonderna, vilket därmed utgör en naturlig utgångspunkt för en indelning som är relevant för kommunsektorn.

3.6

Sex områden i en gemensam geografi

Vårt förslag är att de myndigheter som föreslås i föregående kapitel
ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden. Det
stämmer väl överens med det antal områden som de flesta förvaltningsmyndigheter med regional indelning har i dag och som är det
mest ändamålsenliga och resurseffektiva. Det är också det antal som
vi bedömer innebär minst omställning för de flesta av våra föreslagna myndigheter. Vårt förslag innebär ett begränsat behov när det
gäller förändringar av lokaliseringar av verksamhetsorter för regionala kontor.
Vårt uppdrag är att föreslå en indelning som är relevant för
staten som helhet och för kommuner och landsting och vi har, som
nämnts, utgått ifrån existerande samverkansstrukturer. Utifrån
detta är vår samlade bedömning att en indelning som så långt möjligt överensstämmer med de sex sjukvårdsregionerna har flera fördelar. Sjukvårdsregionernas karta har även mycket gemensamt rent
geografiskt med flera myndigheters nuvarande indelning.
Indelningen i regioner för hälso- och sjukvården regleras i hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80). I varje sjukvårdsregion finns
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en samverkansnämnd vars uppgift bland annat är att inom regionen
samordna den högspecialiserade vården. I Norra och Sydöstra sjukvårdsregionen har de ingående landstingen valt att utveckla samverkansnämnden och skapat en plattform med ett tydligare beslutsmandat. I propositionen En ny beslutsprocess för den högspecialiserade
vården (prop. 2017/18:40) föreslås att samtliga sjukvårdsregioner
ges beslutsmandat, vilket innebär att samverkan i sex regioner stärks
ytterligare. Sjukvårdsregionerna har funnits sedan 1960-talet och är
en inarbetad samverkansplattform för landstingen i hela landet.
Sjukvårdsregionerna är sex till antalet, vilket överensstämmer
med det som de flesta statliga myndigheter med regional indelning
tillämpar i dag. Som nämnts finns ytterligare en reglerad och inarbetad samverkansarena, programområdena för strukturfonderna.
Dessa är emellertid åtta till antalet, vilket skulle innebära att de
flesta myndigheter fick utöka antalet regioner, vilket i sin tur skulle
innebära en stor omställning med stora kostnader som följd.
Det finns mycket som talar för att samtliga landsting från och
med 1 januari 2019 har ansvaret för regional utveckling. Visserligen
samverkar landstingen om regional utveckling i huvudsak i andra
konstellationer än de som motsvarar sjukvårdsregionernas områden,
men givet landstingens egna bedömningar att samverkan generellt
sett kommer att öka inom alla områden så kan man förmoda att
den nya geografin kan få betydelse i det sammanhanget.
En betydande faktor för vårt val av en områdesindelning som
motsvarar den som i dag finns på sjukvårdsområdet är att flera myndigheter, framför allt Försvarsmakten, har och måste ha en samverkan med landstingens hälso- och sjukvård. Landstingens hälsooch sjukvård är en viktig del av totalförsvaret, då det inte är aktuellt
för Försvarsmakten att bygga upp någon mer omfattande egen
sjukvårdsorganisation. Försvarsberedningen berör denna fråga specifikt och menar till exempel att ansvars- och ledningsförhållanden
mellan landstingen och de geografiskt samordnade militärregionerna och civilområdena som föreslås måste tydliggöras. Därtill föreslår beredningen att landstingen inom varje civilområde bör utpeka
minst ett sjukhus till beredskapssjukhus19.

Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66), s. 192 ff.

19
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Således bedömer vi att det inte bara finns ett värde rent allmänt
med att staten och den kommunala sektorn delar regional geografi,
utan att det finns ett särskilt värde i att denna gemensamma indelning omfattar hälso- och sjukvårdens organisation.
Dock anser vi att sjukvårdsregionernas geografi inte kan tillämpas
fullt ut för den statliga regionala indelningen. En grundläggande
utgångspunkt för vårt förslag är, som framhållits ovan, att läns- och
landstingsgränser inte ska brytas. Hallands län är delat mellan två
sjukvårdsregioner, vilket innebär att förvaltningskartan måste justeras
i förhållande till de områden som i dag utgör sjukvårdsregionerna.
Med denna justering har vi landat i ett förslag som innebär att de
myndigheter som föreslås i föregående kapitel ska följa en gemensam
indelning i sex geografiska områden som omfattar följande län:
Tabell 3.4

Föreslagna områden

Område

Län

Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Värmland, Uppsala,
Västmanland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Kalmar, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kronoberg, Skåne

Mitt
Stockholm-Gotland
Öst
Väst
Syd

Ovanstående förslag skulle alltså ge sex områden där två områden,
Nord och Öst, har en befolkning på cirka en miljon invånare,
medan övriga fyra har cirka två miljoner invånare. Vi bedömer att
det är acceptabla och delvis ofrånkomliga variationer. De flesta myndigheter har en indelning i dag som motsvarar både områdena nord
och område Stockholm-Gotland. Halland och Västra Götaland tillhör samma område i samtliga av våra föreslagna myndigheters organisationer, så även i vårt förslag. Det område som vi föreslår som
utgörs av Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län finner sin
ungefärliga motsvarighet i Polismyndighetens, Åklagarmyndigheten,
Säkerhetspolisens och Migrationsverkets regionala indelning, med
den skillnaden att Kalmar län ersätts av Södermanlands län. När det
gäller det sydligaste området i vårt förslag tillhör Blekinge och Skåne
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samma indelning i nästintill samtliga föreslagna myndigheters organisationer.
Område Stockholm-Gotland och område Väst omfattar två län
vardera. Områdena Syd och Öst omfattar tre län, medan område
Nord omfattar fyra län. Område Mitt däremot, omfattar hela sju
län, vilket inte är oproblematiskt. Det kan också konstateras att
ingen av de föreslagna myndigheterna i dag har ett område motsvarande det som i vårt förslag benämns område Mitt. Utifrån vår
dialog med myndigheterna är dock vår sammantagna bedömning
att det är en möjlig indelning.
Alternativa justeringar av den föreslagna geografin
Det finns mycket starka skäl, som redogjorts för ovan, att staten
och den kommunala sektorn delar regional geografi och det finns
ett särskilt värde i att denna gemensamma geografi innefattar hälsooch sjukvården, inte minst utifrån ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv. Samtidigt är en myndighetsgemensam indelning utifrån sjukvårdsregionerna inte helt oproblematisk. Område Mitt, som
motsvarar Dalarnas, Gävleborgs, Uppsalas, Örebros, Västmanlands,
Södermanlands och Värmlands län är inte stort till ytan jämfört med
det nordligaste området som motsvarar Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands och Västernorrlands län. Område Mitt blir emellertid det
näst största till ytan, i kombination med en befolkning på cirka två
miljoner och omfattar dessutom sju län och 80 kommuner. Ingen
av de myndigheter som vi föreslår har heller denna indelning.
Försvarsberedningen föreslår att de 21 länen bildar ett antal större
geografiska civilområden med 3 till 6 län i varje område. Också mot
bakgrund av att Försvarsberedningen gör bedömningen att varje
civilområde bör omfatta högst sex län är det föreslagna området
Mitt ett stort område. Ytterligare en invändning mot det föreslagna
området Mitt är att ansvaret för Vänern delas, vilket både utifrån
ett infrastruktur- och krisberedskapsperspektiv kan innebära svårigheter.
Vår bedömning är därför att en justering av vårt huvudförslag
att relativt strikt följa gränserna för sjukvårdsregionerna skulle kunna
vara att Värmland, i stället för att ingå i område Mitt, skulle ingå i
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område Väst. Med en sådan justering skulle område Mitt omfatta
sex län och ansvaret för Vänern skulle hållas samman.
De myndigheter som påverkas mest av den föreslagna indelningen i område Mitt är Polismyndigheten och Kriminalvården.
Polismyndigheten har två ledningscentraler i det föreslagna området och bedömer att det är mycket svårt att inom överskådlig tid
genomföra en ny omorganisation och att reducera antalet områden
från sju till sex. Kriminalvårdens nuvarande region Mitt är i dag den
största sett till antalet klientplatser och skulle med vårt förslag bli
ännu större. Detta får, enligt Kriminalvården, konsekvenser för
regionkontorens förmåga att styra, stödja och följa upp verksamheten.
Vår bedömning är därför att ytterligare en möjlig justering av vårt
huvudförslag är att Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen skulle ha två områden inom det
geografiska område Mitt som vi föreslår.

3.7

Alternativt förslag till geografisk indelning

Ett alternativ till den regionala indelning vi förordar skulle kunna
vara att föreslagna myndigheter indelar sig i en geografi som motsvarar de sju polisregionerna. Bakgrunden till de sju polisregionernas indelning är ett beslut som Genomförandekommittén för den
nya Polismyndigheten fattade i juni 2013. Indelningen bygger på
tidigare samverkansområden inom polisen, alltså områden för geografisk samverkan mellan tidigare länspolismyndigheter.20
En fördel med indelningen är naturligtvis att den utöver polisen
också redan tillämpas av Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. För samtliga tre gäller att de relativt nyligen organiserat sig i
dessa områden och att det för framförallt Polismyndigheten var en
genomgripande förändring. Polismyndigheten bedömer det, som
nämnts, som mycket svårt att inom en överskådlig framtid genomföra en ny omorganisation och att reducera antalet regioner från sju
till sex. En ytterligare omorganisation skulle innebära en effek-

20
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (2013), Beslut om polisregioner och
huvudorter. Beslut 2013-06-25.
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tivitetsförlust för Polismyndigheten, som även är en central myndighet utifrån ett beredskapsperspektiv.
Som konstaterats tidigare är polisregionerna också den geografi
som används inom ramen för regeringens satsning på myndighetsgemensam samverkan mot organiserad brottslighet. Denna samverkan
innefattar
är den befintliga länsövergripande struktur som framför allt lyfts fram av de myndigheter vi
föreslår.
Utifrån totalförsvarets behov torde
kunna vara acceptabelt. Försvarsberedningen föreslår att de 21 länen
bildar ett antal större geografiska civilområden med cirka 3–6 län i
varje. Det innebär ungefär 4–7 områden.
En indelning som motsvarar polisregionerna har dock inte någon
motsvarighet i kommunsektorn, vilket har varit en viktig utgångspunkt i vårt huvudförslag. Med polisregionernas indelning förlorar
man också den viktiga kopplingen till hälso- och sjukvården som
vårt huvudalternativ innebär.
Det vi därutöver anser talar emot denna indelning är att flera av
de myndigheter vi föreslår uppger att de resursmässigt har svårt att
bära fler än sex regioner. Det gäller till exempel Migrationsverket.
Vårt alternativa förslag till regional indelning skulle ge följande
områden, som alltså motsvarar de befintliga polisregionerna.
Tabell 3.5

Områden i alternativt förslag

Område

Län

Nord
Bergslagen
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Värmland, Örebro
Gävleborg, Uppsala, Västmanland
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Detta förslag skulle ge sju områden där tre områden, Stockholm,
Väst och Syd har en befolkning på cirka två miljoner invånare, medan
övriga fyra har cirka en miljon invånare.
Ett första konstaterande är ett flera polisregioner har exakta
motsvarigheter i de områden som utgör vårt huvudsakliga förslag.
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Det gäller polisregion Nord (Jämtlands län, Norrbottens län,
Västerbottens län och Västernorrlands län), polisregion Stockholm
(Stockholms län och Gotlands län) samt polisregion Väst (Hallands
län och Västra Götalands län).
Det område som i vårt huvudförslag motsvarar de sju länen i
sjukvårdsregionen
är indelat i två polisregioner,
nämligen polisregion Bergslagen (Dalarnas län, Värmlands län,
Örebro län) och polisregion Mitt (Gävleborgs län, Uppsala län och
Västmanlands län).
Södermanlands län, som i vårt förslag ingår i det område som
motsvarar Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, tillhör i stället polisregion Öst med Jönköpings län och Östergötlands län. Det har en
ungefärlig motsvarighet i det område vi föreslår med Jönköpings
län, Kalmar län och Östergötlands län. De två områdena är befolkningsmässigt och ifråga om kommunantal tämligen likvärdiga.
Slutligen skiljer sig förslagen åt med avseende på ett enda län när
det gäller det sydligaste området som i vårt huvudsakliga förslag omfattar Blekinge län, Kronobergs län och Skåne län. Polisregion Syd
har i stort sett samma indelning, men omfattar alltså även Kalmar län.

3.8

Ikraftträdande

Förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.
Den nya regionala organisation för totalförsvaret som föreslås av
Försvarsberedningen ska börja gälla 2021. Vidare löper nuvarande
programperioder
rukturfonderna till och med 2020. Den nya
programperioden börjar 2021. Innan dess är det svårt för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige och Tillväxtverket att ändra sin
organisation för hanteringen av dessa program. Mot denna bakgrund föreslår vi att den myndighetsgemensamma indelningen ska
träda i kraft den 1 januari 2021. Det ger även myndigheterna gott
om tid att genomföra en ändrad regional indelning. Det är dock av
stor vikt att beslutet fattas så snart som möjligt så att de myndigheter som vill successivt kan börja anpassa sig till det kommande
förslaget.
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4

Beteckning och utformning
av namn på kommuner
på regional nivå

Enligt direktiven ska kommittén analysera om det är lämpligt att
ändra beteckningen landsting till en annan gemensam beteckning
för kommuner på regional nivå samt utifrån den gemensamma beteckningen föreslå hur namnen på dessa ska utformas.
Vi gör inledningsvis en genomgång av bakgrunden till dagens
situation och om det har skett en sådan principiell förändring som
motiverar ett beteckningsbyte.

4.1

Beteckning för kommuner på regional nivå

4.1.1

Situationen i dag

I kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning används beteckningen landsting för kommuner på regional nivå. I takt med att fler
landsting har tagit över det regionala utvecklingsansvaret är det allt
fler som har börjat använda sig av beteckningen region i stället för
landsting. I Skåne och Västra Götalands län har man gjort så sedan
i slutet av 1900-talet. Enligt 4 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län får 13 av de 20 landstingen i dag besluta
att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Alla dessa 13 använder
sig av denna möjlighet. Även Gotlands kommun har fått möjlighet
att använda regionfullmäktige och regionstyrelsen i stället för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på motsvarande sätt. Det
finns, förutom nämnda landsting och Gotlands kommun, även ett
antal samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan
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i länen och andra typer av kommunalförbund som använder beteckningen region och regionförbund.
Utöver denna möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse som ges i lagen, använder de aktuella
landstingen även egna beteckningar på själva landstinget. Exempelvis använder Skåne läns landsting Region Skåne som egen beteckning och Västra Götalands läns landsting har valt Västra Götalandsregionen som beteckning. På motsvarande sätt använder Gotlands
kommun Region Gotland som beteckning. Den officiella beteckningen är dock fortfarande Skåne läns landsting och så vidare
(prop. 2001/02:7 s. 54). Det är även särskilt reglerat i 4 § tredje stycket
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län att vid genomförande av val enligt vallagen ska beteckningen landstingsfullmäktige
användas, även om landstinget har rätt att använda regionfullmäktige
i andra sammanhang.
Eftersom de officiella namnen inte har ändrats är det fortfarande
dessa som finns registrerade i Statistiska centralbyråns register över
landsting. Flera landsting har försökt få de egna regionbeteckningarna införda i registret men det har inte ansetts möjligt så länge
de officiella namnen inte ändras.
Regeringen konstaterade i ovan nämnda proposition
(prop. 2001/02:7 s. 54) att användandet av egna beteckningar inte
torde komma i konflikt med bestämmelserna i kommunallagen och
de dåvarande bestämmelserna i regeringsformen, men framhöll att
det kunde finnas en viss risk för att alla medborgare inte är helt på
det klara med att det är landstinget och inte en annan organisation
som avses. Vid denna tid användes fortfarande benämningen landstingskommun i regeringsformen. Det är enligt vad regeringen anförde inte önskvärt om det skulle uppstå en situation där landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt olika
konstruktioner. Vidare anfördes att det ligger ett värde i att namnet
upplyser om vilken typ av organisation det är fråga om.
Dagens situation innebär att det på många håll är en annan beteckning än den som används av landstingen själva som står i
officiella register och på valsedlar. Utöver vad regeringen anförde i
ovanstående proposition kan detta också ställa till administrativa
problem för landstingen, till exempel när det gäller deltagande i olika
europeiska och internationella sammanhang samt vid tecknande av
avtal.
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Bakgrunden till dagens situation

Landstingen i Skåne och Västra Götalands län fick i samband med att
det infördes en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i slutet av 1990-talet rätt att besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället skulle betecknas regionfullmäktige
och
n. Den ändrade regionala ansvarsfördelningen
regionstyrelse
innebar att så kallade regionala självstyrelseorgan i några län övertog
bland annat ansvaret för att utarbeta en strategi för länets långsiktiga utveckling och ansvaret för transport och infrastrukturplanering
från länsstyrelsen. Självstyrelseorganen var landsting eller
organ samt, när det gäller Gotland, en kommun. Till att börja med
omfattades Gotlands, Kalmar och Skåne län av försökslagstiftningen,
senare tillkom även Västra Götalands län.
Rätten att använda de nya beteckningarna på fullmäktige och
styrelse motiverades i förarbetena med att namnändringen kunde
markera för medborgare, myndigheter och näringsliv landstingets
förändrade roll i regionen (prop. 1996/97:36, s. 36).
Försöksverksamhetens syfte var enligt regeringen att tillmötesgå det intresse som fanns i vissa län att pröva nya metoder för att
utveckla den regionala verksamheten och ge den en starkare demokratisk förankring. En bred förankring av det regionala utvecklingsarbetet kunde bidra till en bättre samordning och därmed till
ett effektivare utnyttjande av de resurser som fanns inom regionen.
En sådan kraftsamling av resurser på regional nivå borde enligt
regeringen kunna underlätta utvecklingen av konkurrenskraftiga
regioner. Det framhölls också att det är angeläget att ha en tydlig
politisk representation vid kontakter inom EU.
I diskussionerna i Skåne och Västra Götaland var även geografifrågan viktig. Medborgarnas ökade rörlighet över länsgränserna och
frågan om valfrihet inom sjukvården gjorde att de dåvarande gränserna inte uppfattades som ändamålsenliga.
Försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning
blev så småningom permanent och i dag är det 13 landsting som har
tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Resterande sju landsting har ansökt hos regeringen om att få göra detta. Det är endast i
Stockholms län som det fortfarande är länsstyrelsen som har detta
ansvar. I övriga län är det antingen landstinget eller ett samverkansorgan som har ansvaret. Två departementspromemorior, Regionalt
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utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
(Ds 2017:20) och Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
(Ds 2017:61) med förslag om att samtliga landsting från och med
2019 ska ha det regionala utvecklingsansvaret har remitterats.
4.1.3

Landsting, en kort historik

För att analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting är beteckningens ursprung och de uppgifter landstingen har
haft över tid av intresse.
Landstingen, eller landskapstingen, är en beteckning med medeltida rötter. Så kallades de allmänna folkmöten, som hölls i de gamla
landen eller landskapen för behandling av rikets gemensamma angelägenheter. I början av 1400-talet gick landstingen upp i lagmans och
räfstetingen, men återupplivades vid vissa tillfällen även därefter.
I takt med att riksdagen fick större makt fick den gamla folkliga
självstyrelsen ge vika, och landstingen försvann helt (SOU 1995:27,
s. 64).
De moderna landstingen tillkom genom 1862 års kommunalförfattningar som upphöjdes till lag 1866 i samband med att tvåkammarriksdagen ersatte den gamla ståndsriksdagen. Införandet av
landsting hade diskuterats sedan 1830-talet i samband med förslag
till en riksdagsreform. Man ville återuppliva de gamla landskapstingen, som helt försvann då lagmansrätten upphörde 18491.
Landstingen, som inte hade något direkt samband med de gamla
landskapstingen, fick från början uppgiften att vara regionala kommunala självstyrelseorgan.2 Landstingen skulle vara ett forum för
att uttrycka folkviljan. Det skulle vara en regional förankrad institution som kunde sköta uppgifter som annars lades på staten3.
en början stod dock landstingen under länsstyrelsernas tillsyn. Länsstyrelsen svarade för ärendenas beredning och verkställighet. Fram
till 1894 utsågs i allmänhet landshövdingen till landstingets ordförande. Landstingens beslut skulle fram till 1924-års landstingslag
underställas och fastställas av länsstyrelsen4.
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 411.
Gustafsson, Kommunal självstyrelse, s. 17.
3
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 411.
4
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 413 och Gustafsson, Kommunal självstyrelse, s. 82.
1
2
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Inledningsvis tillhörde inte de större städerna något landsting.
Städer med minst 25 000 invånare ställdes utanför landstingen. Representanterna i landstingens beslutande organ utsågs från början indirekt
av städer och landskommuner. Det var först i samband med rösträttsreformerna 1910 som landstingen blev direktvalda.
Landstingen och de större städerna hade till uppgift att utse
ledamöter till riksdagens första kammare, en funktion som upphörde 1971 då tvåkammarriksdagen avskaffades5.
Landstingens verksamheter var inledningsvis mycket blandade.
Dagens dominerande verksamhet, hälso- och sjukvård, hade en
relativt undanskymd plats i landstingens tidiga historia vilken var
mer närings- och utbildningsinriktad. Tre övergripande områden
som i olika grad kommit att prägla landstingens verksamhet sedan
den startade är 1) näringar och kommunikation, 2) hälso- och sjukvård samt 3) kultur och undervisning 6. Under landstingens första år
bestod 37 procent av de totala utgifterna av sjukvård. Cirka 10 procent av lantbruk med binäringar, 16 procent gick till kommunikationsområdet och 20 procent lades på undervisning samt övriga
frågor. Med åren kom specialiseringen att öka. Redan mot slutet av
1800-talet utgjorde sjukvården nästan 70 procent av verksamheten.
1950 gick hela 85 procent av landstingens utgifter till de obligatoriska åtagandena rörande sjukvården (SOU 1995:27 s. 12).
1954 stiftades en ny landstingslag. Landstingets karaktär av kommun markerades genom införande av termen landstingskommun för
att beteckna den juridiska personen och området, medan termen
landsting förbehölls det beslutande organet7.
Även om hälso- och sjukvård tog en allt större del av anslag och
andra resurser i anspråk innebar 1960-talet en breddning av landstingens verksamhet. Man kan även tala om en återvändo till samhällsområden som tidigare under 1800- och det tidiga 1900-talet
utgjort viktiga sektorer för landstingen. Det gäller infrastruktur
och kommunikation – men även till exempel kulturområdet8.
Under 1970-talet fick landstingen bland annat ansvar för gymnasial utbildning, exempelvis vårdutbildning och naturbrukslinjer.
Landstingen har även haft huvudmannaansvar för folkhögskolor,
Gustafsson, Kommunal självstyrelse, s. 17.
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 416 och 420.
7
Gustafsson, Kommunal självstyrelse s. 84.
8
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 447.
5
6
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vilket flera landsting fortfarande har. Utöver utbildningsfrågor kom
landstingen även att få ett större ansvar för kulturfrågor. Under
1970-talet fick landstingen också ett delat huvudmannaskap för de
regionala utvecklingsfonder som hade till syfte att främja utvecklingen i småföretag. Dessa fonder ersatte de tidigare företagareföreningarnas uppgifter som det näringspolitiska instrumentet i
länen. Från och med 1980-talet tillkom ansvaret för den regionala
kollektivtrafiken.
1992 ändrades beteckningen landstingskommun i kommunallagen och ersattes med den tidigare beteckningen landsting. I regeringsformen användes dock landstingskommun ända fram till 2011.
Sedan slutet av 1990-talet och försöken med en ändrad regional
ansvarsfördelning har allt fler landsting tagit över ansvaret för
regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering från länsstyrelserna, det som i dag kallas för det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att dessa landsting numera ansvarar för att ta fram
strategier för länets utveckling. Strategier som även andra aktörer
ska beakta i sin verksamhet. I uppdraget ingår att ha nära samverkan med berörda aktörer t.ex. kommuner. Dessutom har landstingen genom kultursamverkansmodellen fått nya uppgifter inom
kulturområdet.
Ansvaret för regional utveckling enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen är rent verksamhetsmässigt relativt begränsat. Dock har landstingens arbete med regionala utvecklingsfrågor sammantaget ökat.
I detta inkluderas frågor kring utbildning, kultur, trafik och infrastruktur.
4.1.4

Regionbegreppet

1944 års kommitté för kommunal samverkan lanserade tidigt begreppet ”regionkommun”. Kommittén lämnade 1947 ett betänkande
med förslag till lag om regionkommuner m.m. (SOU 1947:30).
I betänkandet föreslogs att det skulle inrättas en ny slags direktvalda sekundärkommuner som skulle betecknas regionkommuner.
De skulle framför allt ha till uppgift att upprätta regionplaner. Det
riktades stark kritik mot förslaget från många remissinstanser och
förslaget genomfördes aldrig.
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Under hela efterkrigstiden har den offentliga förvaltningens organisation på den regionala nivån diskuterats. När det gäller ansvarsfördelningen av uppgifter och frågor om medborgarinflytande användes tidigare begreppet ”länsdemokrati”, vilket framför allt handlade
om att ansvaret för politiskt betonade uppgifter skulle föras över
från länsstyrelserna och andra myndigheter till landstingen.
I motioner till 1964 års riksdag hemställdes om en utredning av
frågan om att ersätta den dåvarande landstingslagen med en lag om
länsparlament
anisation på länsplanet. Frågan
hade tagits upp redan vid föregående års riksmöte, men då avvisats.
Motionerna behandlades av konstitutionsutskottet, som ansåg att
starka skäl talade för att de regionala och lokala organens ställning
inom folkstyrelsen borde prövas (KU 1964:39). Utskottet framhöll
samtidigt att reformer i en sådan omfattning att man kunde riskera
en utveckling mot delstater var helt inaktuell för vårt lands vidkommande. Utskottet fann att frågan om nödvändigheten att samordna och förstärka den splittrade regionala förvaltningen och att
stärka den kommunala självstyrelsen på det regionala planet var en
författningspolitisk fråga av betydelse.
I december 1964 tillsattes Länsdemokratiutredningen.
tänkande Förvaltning och folkstyre (SOU 1968:47) föreslog utredningen att sådana uppgifter, där ett stort mått av subjektivitet är
nödvändigt vid beslutsfattandet, bör delegeras till kommunala organ
och att länsstyrelserna i första hand skulle syssla med administrativ
rättsprövning och skatteförvaltning. I utredningens förslag skulle
dock landstingens dåvarande beteckning och organisation i huvudsak bibehållas, trots kraftigt utökat ansvar.
Den parlamentariska kommittén Länsdemokratikommittén lämnade 1978 i delbetänkandet Regional utvecklingsplanering, länsplanering m.m. (SOU 1978:35) förslag till en delreform rörande länsplaneringen, dvs. den regionala utvecklingsplaneringen. Som en del
av Länsdemokratikommitténs underlag i det fortsatta arbetet utarbetades inom Statskontoret rapporten Regionkommunen – en
skiss till samlad länsförvaltning (1981:8). I rapporten diskuterades
en lösning med en regional förvaltning bestående av en regionkommun med ansvar för bl.a. den regionala samhällsplaneringen
och en länsstyrelse med renodlade förvaltningsuppgifter. De statliga länsorganens uppgifter skulle i huvudsak föras över till regionkommunen.
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Behandlingen av länsdemokratidebatten under 1960 och 70-talen
ledde inte till någon omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter
mellan länsstyrelse och landsting. Vad som betonades var att samordningen inom den regionala statliga förvaltningen borde förbättras och länsstyrelsens ställning stärkas (prop. 1996/97:36 s. 24).
Den länsdemokratiska linjen fick dock visst genomslag genom att
länsstyrelsens högsta organ, styrelsen, genom en förändrad valordning år 1977 fick en politisk sammansättning som avspeglade
länsopinionen.
Debatten om den regionala nivåns utveckling och organisation
tog ny fart under 1990-talet, då utöver de tidigare länsdemokratifrågorna även den regionala och lokala nivåns ökade betydelse lyftes
fram (även denna diskussion var dock äldre än så). Bland förslagen
om nya direktvalda organ som skulle ta över uppgifter från länsstyrelser och andra statliga myndigheter förekom olika beteckningar,
exempelvis ”länsparlament” och ”länsting” (se t.ex. Konstitutionsutskottets betänkande Länsdemokratifrågor (1991/92:KU4).
I augusti 1992 tillkallades en parlamentarisk kommitté, Regionberedningen, för att utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på regional nivå. Regionberedningen ansåg i sitt slutbetänkande Regional framtid (SOU 1995:27)
att staten även fortsättningsvis borde ha en regional samordnad
organisation med ansvar för allmänna förvaltningsuppgifter, t.ex.
tillståndsgivning. Det regionala utvecklingsansvaret borde dock flyttas
från länsstyrelserna till landstingen.
Samhällsutvecklingen hade enligt Regionberedningens bedömning
ökat den regionala och lokala nivåns betydelse och därmed behovet
av förstärkt demokratiskt inflytande. Förutsättningarna för ekonomisk utveckling och välstånd skulle i framtiden bli alltmer beroende av de insatser som görs på regional nivå. För detta talade den
ekonomiska och tekniska utvecklingen inte minst på informationsteknologins
mens områden. Den utvecklingen
väntades fortgå i allt snabbare takt och leda till att näringslivet
skulle bli alltmer internationaliserat och till att områden som samtidigt utgör funktionella och administrativa regioner skulle öka i
betydelse. De framgångsrika regioner i Europa, med vilka svenska
regioner i framtiden skulle vara tvungna att konkurrera, hade i regel
väl utformade utvecklingsstrategier med betoning av goda utbildnings- och forskningsmöjligheter. För att bli konkurrenskraftiga
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behövde därför även de funktionella svenska regionerna utforma
och förverkliga sådana strategier. Sveriges inträde i EU väntades
komma att påskynda vårt lands integrering i regionernas Europa.
Detta skulle sannolikt öka kraven på att den regionala samhällsorganisationen blir betydligt mindre komplicerad och mer anpassad
till tidens krav.
När det gäller beteckningsfrågan
använde
betänkandet både det mer generella uttrycket regionala självstyrelseorgan och benämningen landsting (landstingskommun). Eftersom den sistnämnda benämningen var grundlagsreglerad kunde någon
annan beteckning inte officiellt användas förrän efter en grundlagsändring. Det alternativ till beteckningen landsting som enligt beredningens mening framstod som den lämpligaste var regionkommun.
Med en sådan ordning markerades att de nya landstingen skulle fullgöra fler funktioner och uppgifter än de nuvarande (SOU 1995:27,
s. 19–20). I debatten hade också andra namn föreslagits, bl.a. länsting och länsparlament. Mot det förstnämnda hade enligt beredningen anförts att det för tanken till en institution inom den juridiska
sfären häradsting, tingsrätt, och mot det sistnämnda att det lätt kan
associera till en statsrepresentation eller delstatsrepresentation och
därmed också till en statsbildning av federativ karaktär.
Många remissinstanser var tveksamma eller negativa till Regionberedningens förslag. Regeringen ansåg att en framgångsrik samverkan på regional nivå inte kunde skapas om de offentliga organen
i regionen motsatte sig föreslagna former för samverkan. Regeringen föreslog i stället i propositionen Den regionala samhällsorganisationen (prop. 1996/97:36) en försöksverksamhet med ändrad
ansvarsfördelning i några län (se avsnittet Bakgrunden till dagens
situation ovan). I propositionen anfördes bland annat att förutsättningarna för ekonomisk utveckling, välstånd och en god livsmiljö i
framtiden allt mer skulle bli beroende av de insatser som görs på
lokal och regional nivå. Huvuddelen av regeringens förslag kom att
genomföras och det var i detta sammanhang som Skåne och Västra
Götaland fick möjligheten att börja använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse.
I maj 1997 tillkallades Den parlamentariska regionkommittén
(PARK) för att dels utvärdera den försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning mellan stat och kommun som riksdagen
beslutat om, dels utforma vissa förslag om den framtida regionala
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organisationen. Regionkommittén ansåg att självstyrelseorganen i
Skåne, Västra Götalands och Gotlands län borde betecknas regioner
i stället för landsting respektive kommun. Vidare att Gotlands
kommun, på motsvarande sätt som självstyrelseorganen i Skåne län
och Västra Götalands län, borde få rätt att använda beteckningen
regionfullmäktige i stället för kommunfullmäktige. Kommittén motiverade detta på följande sätt. Inför en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet är det också viktigt att klara ut namnfrågan, dvs. beteckningarna på självstyrelseorganen samt fullmäktigeförsamlingar
och styrelser. Namnfrågan har en stor betydelse för självstyrelseorganen och därför föreslås en ändring av försökslagen som innebar
att de självstyrelseorgan som har direktvalda fullmäktige ges rätt att
benämna sig regioner.
Regeringen gjorde i propositionen Regional samverkan och statlig länsförvaltning (prop. 2001/02:7, s. 54) en annan bedömning.
Regeringen konstaterade att det angavs i kommunallagen att ”Sverige
är indelat i kommuner och landsting” och i den dåvarande lydelsen
av regeringsformen att det ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner”. Regeringsformens och kommunallagens bestämmelser var ett skäl till att regeringen inte följde Regionkommitténs
förslag om namnbyte för landstingen i Skåne län och Västra
Götalands län.
Regeringen anförde dock, som angivits i avsnitt 4.1.1, att bestämmelserna i kommunallagen och regeringsformen inte torde
komma i konflikt med bruket av egna beteckningar som sedan länge
hade använts på många håll. I alla formella sammanhang krävdes det
dock enligt regeringen att det officiella namnet används, i annat fall
kan beslutens giltighet ifrågasättas. Exempelvis är den officiella
beteckningen ”Södermanlands läns landsting” medan den egna beteckningen är ”Landstinget i Sörmland”. Regeringen konstaterade
vidare att Skåne läns landsting använde Region Skåne som egen
beteckning och att Västra Götalands läns landsting hade valt Västra
Götalandsregionen. Dessa beteckningar kunde enligt regeringen ha
en symbolisk funktion för att markera att en förändring hade inträffat jämfört med den tidigare ordningen. Samtidigt finns det en
viss risk för att alla medborgare inte är helt klara på att det är landstinget och inte en annan organisation som avses. Det var enligt
regeringens mening inte önskvärt om det skulle uppstå en situation
där landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt
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olika konstruktioner. Det ligger ett värde i att namnet upplyser om
vilken typ av organisation det är fråga om.
När det gällde frågan om val konstaterade regeringen att det av
vallagen (1997:157) framgår att val ska ske till landstingsfullmäktige
och att det på valsedlarna ska stå ”Val till landstingsfullmäktige”.
Valförfarandet är enligt vad regeringen anförde ett demokratiskt
fundament och valet till landsting hade en lång tradition. Regeringen var därför inte beredd att föreslå en ändring av vallagen på
denna punkt.
4.1.5

Ansvarskommittén

Ansvarskommittén föreslog i betänkandet Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) inrättandet av nya
direktvalda regionkommuner. Denna beteckning hade som sagt föreslagits även tidigare i olika sammanhang. Regionkommunerna skulle
ersätta landstingen och ha ett vidgat uppdrag. I förslaget ingick att
uppgifter med anknytning till utveckling och tillväxt lades samman
för att underlätta ett tvärsektoriellt arbete som samtidigt skulle ges
en demokratisk förankring på regional nivå. Regionkommunerna
föreslogs också ha ansvar för att finansiera och tillhandahålla hälsooch sjukvård. Ett centralt tema i kommitténs analys var behovet av
en enhetlig geografisk indelning på regional nivå med färre och mer
jämnstora län och regioner än med dagens indelning.
När det gäller beteckningen regionkommun hade kommittén
följande resonemang. Det finns flera skäl som talar för att de nya
regionala organen ska ges en ny beteckning. För det första ska de
ha en helt annan geografi än dagens landsting, vars namn är knutna
till de nuvarande länen. För det andra ska de ha ett regionalt utvecklingsuppdrag vid sidan av hälso- och sjukvården, något som har
föranlett landstingen i Skåne och Västra Götalands län att benämna
sig Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen. Båda dessa
förhållanden gör att kommittén anser att det är lämpligt att välja en
annan beteckning än landsting för att markera att det rör sig om en
ny geografi och en delvis ny uppsättning uppgifter.
Ansvarskommittén ansåg att regionkommun var en lämplig
beteckning, för att det å ena sidan markerar att det rör sig om ett
kommunalt organ med samma konstitutionella ställning som lands-
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tingen,
begreppet region, som redan var
etablerat såväl bland de regionala självstyrelseorganen i Skåne och
Västra Götaland som bland samverkansorganen. Även ur författningsmässig synvinkel var det enligt kommitténs mening en fördel
om ordet kommun ingår i beteckningen. I det rättsområde som
benämns kommunalrätt tillämpas beteckningen kommun genomgående i bestämmelserna. De lagändringar som måste ske som en
konsekvens av att regionkommuner infördes skulle bli betydligt
mer omfattande om beteckningen kommun föll bort.
Vad som möjligen talade mot beteckningen regionkommun var
enligt kommittén att den är lång och att förmodligen endast dess
första led, region, kan förväntas användas i namnen på de enskilda
regionkommunerna. Kommittén ansåg dock att begreppet region
är så allmänt och redan har så många skilda innebörder, att det inte
lämpar sig för författningar och andra sammanhang med krav på
distinkta begrepp. Kommittén såg inte heller något oöverstigligt
problem, vad gäller igenkännlighet, med att endast beteckningens
första del används i benämningen av de enskilda regionkommunerna.
I regeringsformen användes då primärkommuner och landstingskommuner, trots att de kortare formerna kommun och landsting alltid använts av de enskilda kommunerna och landstingen.
Bildandet av regionkommuner som skulle ersätta landstingen skulle
kräva att beteckningen ändrades i regeringsformen.
En mycket stor majoritet av remissinstanserna var positiva till
den föreslagna beteckningen regionkommuner. Ett stort antal av de
som var huvudsakligen positiva framförde att regionkommunerna
utanför mycket formella sammanhang borde benämnas ”regioner”.
De som var negativa till förslaget var oftast negativa därför att de
ansåg att själva den formella beteckningen borde vara ”regioner”
i stället för regionkommuner.
4.1.6

Ändrad grundlag

Grundlagsutredningen föreslog i betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) att den tidigare lydelsen ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner” skulle ersättas av ”I riket
finns kommuner på lokal och regional nivå”. Utredningen anförde
följande. I regeringsformen används för närvarande primärkommuner
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och landstingskommuner som beteckning på det som i dagligt tal
benämns
g. I kommunallagen har dock
beteckningarna kommuner och landsting fått genomslag. I samband
med tillkomsten av kommunallagen förutskickades också att denna
bristande terminologiska överensstämmelse mellan kommunallagen
och regeringsformen skulle övervägas i något lämpligt sammanhang
(prop. 1990/91:117 s. 23). Enligt regeringsformens terminologi –
och även juridiskt sett – är kommunerna och landstingen två typer
av kommuner. I regeringsformen kommer det till uttryck genom
att ordet kommun ingår i båda enheterna. Beteckningen primärkommuner och landstingskommuner har emellertid aldrig fått något
genomslag i det allmänna språkbruket.
Utredningen anförde vidare att denna fråga hade aktualiserats i
de pågående diskussionerna med anledning av Ansvarskommitténs
förslag om en ny regional samhällsorganisation med tydligare roller
och uppgiftsfördelning och en gemensam regionindelning för staten
och den kommunala sektorn. Bl.a. förslaget att landstingen skulle
ersättas av regionkommuner.
Det saknades enligt utredningens mening anledning att i regeringsformen närmare reglera frågan hur de olika kommuntyperna
skulle betecknas. Det centrala var i stället att markera att det finns
två slags kommuner. Utredningen föreslog mot denna bakgrund att
primärkommuner och landstingskommuner i regeringsformen skulle
ersättas med uttrycket kommuner på lokal och regional nivå. Uttrycket skulle omfatta de nuvarande kommuntyperna. Det skulle
även inbegripa den typ av regionkommuner som Ansvarskommittén hade föreslagit. Det ändrade uttryckssättet innebar inte någon
förändring av det förhållandet att kommuner (kommuner på lokal
nivå) och landsting (kommuner på regional nivå) juridiskt sett är
olika kommuntyper. När orden ”kommun” och ”kommunal” används i regeringsformen skulle även fortsättningsvis båda kommuntyperna avses.
Regeringen gjorde i propositionen En reformerad grundlag
(prop. 2009/10:80, s. 209) liksom Grundlagsutredningen bedömningen att det inte är nödvändigt att i grundlag reglera hur de två
typerna av kommuner ska betecknas. Det viktiga var i stället enligt
regeringen att det i grundlag markeras att det i riket finns kommuner på både lokal och regional nivå. Mot denna bakgrund instämde regeringen i utredningens bedömning att uttrycken ”primär-
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kommuner” och ”landstingskommuner” borde utmönstras ur regeringsformen och att kommuntyperna i regeringsformen i stället borde
omtalas som ”kommuner på lokal och regional nivå”. Det innebar
inte någon förändring av det förhållandet att kommuntyperna är
jämställda i den meningen att den ena inte är överordnad den andra.
Regeringen anförde att det genom förslaget klargörs att olika slags
kommuner kan ges olika beteckningar genom annan lagstiftning utan
att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om kommuner i
regeringsformen. När ”kommun” och ”kommunal” används i regeringsformen skulle även i fortsättningen båda kommuntyperna avses.
Riksdagen biföll regeringens förslag. Ändringen trädde i kraft
den 1 januari 2011.
4.1.7

Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

I takt med att allt fler landsting har ansökt om och fått ta över det
regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar har dessa landsting också fått möjligheten att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. I departementspromemorian Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51) föreslogs att försöksverksamheten i bland annat Skåne och Västra Götalands län skulle
permanentas. I promemorian föreslogs också att Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting skulle få fortsätta använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse samt att även
Hallands läns landsting skulle få göra detta.
Flera remissinsatser var positiva till förslagen. Men det fanns
också kritiska röster som pekade på problemet med att låta olika
beteckningar användas för samma slags institutioner. Bland annat
ansåg en länsstyrelse att ytterligare en beteckning för ett offentligt
organ skulle kunna göra det svårare för medborgare att begripa vad
det är för organ som avses. En länsstyrelse pekade på problemen
som kan uppstå om det finns en valfrihet att välja beteckning. Detta
skulle kunna leda till att olika benämningar används i landet vilket
riskerade att skapa otydlighet och leda till förvirring. En annan
länsstyrelse ansåg att beteckningen landsting är att föredra eftersom det är etablerat och känt bland allmänheten. Tillväxtverket
pekade på vikten av att den terminologi som skulle användas till
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vardags också borde användas på valsedlarna för att så långt som
möjligt minska den oklarhet som kan råda hos den enskilda medborgaren vid valhandlingen.
I den efterföljande propositionen Regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (prop. 2009/10:156) föreslog regeringen i enlighet med promemorians förslag att Skåne läns landsting, Hallands läns landsting
och Västra Götalands läns landsting skulle få använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. I fråga om val
enligt vallagen (2005:837) skulle beteckningen val till landstingsfullmäktige användas även i de landsting som gavs rätten att använda beteckningen regionfullmäktige. I dag omfattas, som nämnts,
13 landsting av bestämmelserna i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län.
Gotlands kommun
I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen (2009/10:156)
föreslog konstitutionsutskottet i sitt betänkande att riksdagen skulle
tillkännage för regeringen att skyndsamt se över vilka lagändringar
som skulle behöva göras för att beteckningarna regionfullmäktige
och regionstyrelse även skulle få användas för Gotlands del och
därefter återkomma till riksdagen i detta avseende. Riksdagen biföll
utskottets förslag. Som en följd av detta gav regeringen tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning
m.m.
Utredningens slutgiltiga bedömning var att det fanns rättsliga
förutsättningar för att Gotlands kommun skulle få använda sig av
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Bland annat
ansåg utredningen att regeringsformen inte skulle innebära något
hinder för att Gotlands kommun skulle kunna använda sig av
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse, detta trots att
Gotland hade en särställning i sin egenskap av landstingsfri kommun.
Regeringen instämde i utredningens bedömning att det inte finns
några rättsliga hinder för att låta Gotlands kommun använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (prop. 2011/12:21).
Eftersom beteckningarna kommun- och landstingsfullmäktige anges i kommunallagen krävdes det en lagändring i lagen om utvecklingsansvar för vissa län.
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Flera remissinstanser ansåg dock att det fanns en risk för missförstånd och otydlighet om Gotlands kommun erhöll denna möjlighet. Den föreslagna ordningen innebar att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse skulle kunna användas för två olika
typer av valda församlingar, både för
mäktige
tive landstingsstyrelse i vissa landsting och för kommunfullmäktige
respektive kommunstyrelse på Gotland. Regeringen instämde i att det
kan komma uppstå begreppsförvirring. Det var därför enligt regeringen väsentligt att om kommunen valde att utnyttja möjligheten
att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse
tydligt informerade allmänheten om detta. I fråga om val enligt
vallagen skulle emellertid beteckningen val till kommunfullmäktige
i Gotlands kommun användas.
4.1.8

Vad är det som gäller i dag?

Sammanfattningsvis gäller i dag följande beträffande beteckningar
och namn på dagens landsting. Kommuner på regional nivå betecknas som landsting i kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning.
I regeringsformen används uttrycket kommuner på regional nivå.
Regeringen fastställer namn på kommuner och landsting med
stöd av lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. Beslut om själva namnet är inte reglerat i
indelningslagen, däremot finns namnfrågan behandlad i förarbetena
till lagen (prop. 1978/79:157 s. 101). Där sägs att när en ny kommun bildas måste namn bestämmas för den nybildade enheten och
att det ankommer på regeringen att besluta i namnfrågan, varvid
berörda kommuners synpunkter ska beaktas. Frågan om befogenhet vid ändring av landstingsnamn utan samband med indelningsändring anses få utläsas indirekt (SOU 2004:128, s. 85–86).
Landstingens officiella namn står i överensstämmelse med respektive länsnamn. De officiella namnen är alltså ”Södermanlands läns
landsting” och så vidare (prop. 2001/02:7, s. 54). För 13 av de 20 landstingen gäller dock att de får besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen (4 § lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län), utom i samband med val. Motsvarande gäller för Gotlands
kommun.
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Det är många landsting som har valt att använda egna beteckningar på själva landstinget. Bruket av egna beteckningar har inte
ansetts komma i konflikt med gällande lagstiftning. I alla formella
sammanhang krävs dock enligt regeringen att det officiella namnet används, i annat fall kan beslutens giltighet ifrågasättas (prop. 2001/02:7,
s. 54).
Statistiska
ska enligt förordningen (1984:692) om det
allmänna företagsregistret föra ett allmänt företagsregister. Registret
ska bland annat omfatta uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning
för juridiska personer m.fl. Kommuner, landsting, kommunalförbund
och andra organ för samverkan mellan kommuner tilldelas organisationsnummer enligt denna lag. Enligt förordningen (2007:755)
om det allmänna myndighetsregistret har SCB även i uppdrag att
göra ett register över statliga myndigheter tillgängligt för allmänheten
genom en publik webbplats. I SCB:s register är det de officiella
landstingsnamnen som är registrerade.
Principer för namnsättning
När det gäller namnsättning finns det i 1 kap. 4 § kulturmiljölagen
(1988:950) en så kallad hänsynsparagraf om god ortnamnssed. Ortnamn är den gemensamma termen för alla typer av geografiska namn,
hit räknas exempelvis bebyggelsenamn och naturnamn, men även
gatunamn och namn på administrativa enheter såsom kommuner,
län och landsting. Samtliga namntyper som beslutas av någon statlig eller kommunal myndighet omfattas av hänsynsparagrafens bestämmelser. Detta innebär att:
• hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
• ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
• påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
• namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.
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Överväganden

Hävdvunna namn och beteckningar ska enligt kulturmiljölagen inte
ändras utan starka skäl. Ett sådant skäl skulle kunna vara att en
principiellt viktig förändring skett och att ett namn- eller beteckningsbyte markerar denna förändring. Det motiv som angavs när
landstingen i Skåne och Västra Götalands län fick börja använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse var för att
markera landstingens förändrade roll i regionen. Ansvarskommittén
föreslog en ändring av beteckningen från landsting till regionkommun. Detta förslag knöts inte bara till att landstingen skulle få nya
och förändrade uppgifter utan framför allt till tanken på en förändrad geografi för landstingen genom sammanslagningar.
Har det då skett en sådan principiell förändring att ett generellt
byte av beteckning är motiverad? Detta går att anlägga olika perspektiv på.
En principiell förändring har skett …
I juni 2016 lämnade Indelningskommittén delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län (SOU 2016:48) i vilket det bl.a. föreslogs att
tre nya län skulle bildas från och med 2018 samt att tre nya landsting skulle bildas från och med 2019. Regeringen avser, enligt
Indelningskommitténs tilläggsdirektiv, inte att fortsätta bereda
förslagen i delbetänkandet, vilket innebär att några förändringar av
länsgränser och därmed landstingsgränser inte står på den politiska
dagordningen. Däremot har en viktig förändring skett genom att
13 av de 20 landstingen samt Gotlands kommun har övertagit det
regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar och de övriga sju har ansökt hos regeringen om att få göra
detta. Det betyder att till valet 2022 har med stor sannolikhet samtliga landsting samt Gotlands kommun ansvaret för denna uppgift
inom sina respektive länsgränser. Ett sådant ansvar handlar inte
enbart om att fördela medel utan framför allt om att formulera
visioner och övergripande strategier för länets utveckling.
Utifrån ett sådant perspektiv kan hävdas att en principiell förändring har skett samt att det finns ett starkt skäl för byte av
beteckning på landstingen. Till detta ska läggas att samtliga 13 landsting samt Gotlands kommun som i dagsläget får besluta om att
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använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse har
använt sig av den möjligheten. Landstingen i dessa län har också i
stor utsträckning arbetat aktivt för att den nya beteckningen ska få
så stort genomslag som möjligt.
Ytterligare ett skäl för att lämna beteckningen landsting är den
begreppsförvirring som i dag kan uppstå på grund av att allt fler har
antagit beteckningen region samtidigt som de formella namnen
fortfarande är landsting. Särskilt otydligt är detta vid allmänna val
då beteckningen landstingsfullmäktige måste användas även om
man i alla andra sammanhang använder beteckningen regionfullmäktige. I en skrivelse till regeringen från Skåne läns landsting
(Region Skåne) skriver man att Skåne läns landsting (Region Skåne)
har arbetat hårt med att medvetandegöra och hos medborgarna förankra begreppet regionfullmäktige. Vidare att beteckningen regionfullmäktige genomgående används i den politiska debatten och av massmedia. För invånare som går till val i Skåne är det enligt Region Skåne
av högsta vikt att det även på valsedlarna återspeglas samma beteckning på fullmäktigeförsamlingen som används i alla andra sammanhang.
Uppenbart är att det i dag finns en otydlighet som i förlängningen kan utgöra ett demokratiskt problem. Eftersom landstingen
använder sig av olika beteckningar kan det för medborgarna bli
otydligt vilken organisation som avses, vilket kan skapa förvirring
och innebära risk för missförstånd. Detta illustrerar behovet av att
på ett enhetligt sätt utforma namnen på kommuner på regional nivå
och få en reglering som är enhetlig och tydlig.
En ny beteckning – för- och nackdelar med olika alternativ
Ett väsentligt kriterium vid val av en ny beteckning för kommuner
på regional nivå är tydlighet, att det ska vara tydligt i lagstiftningen
och för medborgarna vilken organisation som avses. En rad alternativ har diskuterats, bland annat Region, Regionkommun, Länsting, Landstingsregion och Regionting.
Beteckningen region. En fördel med beteckningen region är att
det är en beteckning som faktiskt används av många landsting i dag.
Ytterligare en fördel med beteckningen region är att den är internationellt mer gångbar och upplysande än landsting. En betydande
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nackdel med enbart beteckningen region är att den är så allmän och
har så många skilda innebörder. Begreppet förekommer redan i lagstiftning och avser då annat. Det framgår till exempel av hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) att för hälso- och sjukvård som
berör flera landsting ska landet vara indelat i regioner. I förordningen
räknas sedan de län och kommuner upp som ingår av varje region.
I förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
framgår det att Polismyndigheten ska delas in i polisregioner.
I nationalparksförordningen (1987:938) nämns den ”Sydsvenska barrskogsregionen”. I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete används uttrycket ”Öresundsregionen”. Enligt förordningen
(2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande delas landet in i ett antal uppräknade regioner.
Enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd fattas beslut att utse elektorer i olika uppräknade regioner osv. Dessutom används begreppet i den offentliga
statistiken. Bland annat används lokala arbetsmarknadsregioner och
funktionella analysregioner som enheter för statistikinsamling. Till
detta kommer att såväl landsting som kommuner valt att kalla olika
samarbeten inom sina egna verksamhetsområden, till exempel räddningstjänst
t för region kombinerat med
ett geografiskt namn.
Beteckningen regionkommun. Fördelen med beteckningen regionkommun är att den markerar att det rör sig om ett kommunalt
organ med samma konstitutionella ställning som landstingen samtidigt som ordet region införlivas, som redan är etablerat sedan
länge i bland annat Skåne och Västra Götaland och på senare år i
allt fler landsting. Beteckningen knyter an till regional utveckling
och diskussionen om den regionala nivåns ökade roll i samhället.
Det som talar emot beteckningen regionkommun är att den är lång
och att det i de flesta sammanhang bara är dess första led, region,
som kan förväntas användas. När det gäller igenkännlighet blir dock
detta ett betydligt mindre problem än att som i dagens situation
förstå att landsting och region är samma sak. Ytterligare en fördel
med beteckningen regionkommun är att den kan vara mer internationellt gångbar och upplysande än landsting.
Beteckningen länsting skulle rent språkligt vara en bra beskrivning av att det är en beslutande församling i länet som avses. Att
”ting” även fortsättningsvis skulle finnas med i beteckningen och
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att ordet är så nära besläktat med landsting skulle vara ytterligare
en fördel. En del av historiken och traditionen skulle därmed bevaras. Beteckningen länsting är dessutom ett mer precist begrepp
än region. Samtidigt skulle det bli en helt ny beteckning som inte
har använts någonstans i praktiken. Ordet länsting är snarlikt länsstyrelse vilket skulle kunna tydliggöra att det är just uppgifter från
länsstyrelsen man har tagit över. Samtidigt är det en risk att begreppsförvirring kan uppstå just på grund av detta. Att hålla isär de olika
aktörerna på regional nivå är redan i dag besvärligt för många.
Beteckningen landstingsregion har den fördelen att både beteckningarna landsting och region ingår. En nackdel är att det kan uppfattas som en större region bestående av flera landsting, ”en region
av landsting”. Den har också den nackdelen att den inte har använts
någonstans tidigare. Beteckningen är även relativt lång och omständlig att tillämpa i praktiken när det gäller till exempel hur fullmäktige och styrelse ska benämnas.
Beteckningen regionting har fördelen att beteckningen region
ingår samtidigt som ”ting” även fortsättningsvis skulle finnas med i
beteckningen. Även detta är dock en ny beteckning som inte använts tidigare och den markerar inte, som regionkommun, att det
rör sig om ett kommunalt organ.
En principiell förändring har inte skett …
Ett annat synsätt är att det visserligen har skett en förändring av
landstingens uppgifter men att denna förändring inte är tillräckligt
stor eller principiell för att ett namnbyte ska vara motiverat. Det
regionala utvecklingsansvaret är en begränsad del av landstingens
totala verksamhet som ekonomiskt domineras och även i framtiden
kommer att ekonomiskt domineras av hälso- och sjukvårdsfrågor.
Landstingen har dessutom över tid haft skiftande uppgifter utan att
detta har inneburit att det har varit nödvändigt att byta beteckning.
Ansvarskommitténs förslag om en ändring av beteckningen
knöts, som tidigare nämnts, framför allt till tanken på en förändrad
geografi för landstingen. Det skulle således kunna te sig mer naturligt att ändra beteckning först i samband med en förändrad geografi. Region uppfattas och används ofta om ett större geografiskt
område än dagens län och landsting. Ett exempel är de sjukvårds-
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regioner inom vilka landstingen samverkar i frågor om hälso- och
sjukvård som berör flera landsting. Ett annat exempel är statliga
myndigheters regionala indelning där begreppet ofta används t.ex.
polisregionerna, militärregionerna och Trafikverkets regioner vilka
samtliga omfattar flera län.
En betydande negativ aspekt, som gäller varje ny beteckning
som skulle ersätta landsting, är att landsting är en beteckning som
har lång kulturell och språklig historia som då skulle försvinna för
alltid. Även om begreppet region har använts länge i Skåne och
Västra Götaland kan det knappast anses vara hävdvunnet på samma
sätt som landsting. Beteckningen landsting har medeltida rötter
och har använts i över 150 år för att beteckna de moderna landstingen. De flesta medborgare får antas ha en relativt god uppfattning om vilka uppgifter ett landsting ansvarar för. Beteckningen
landsting är vidare ett begrepp som inte riskerar att förväxlas med
någonting annat eftersom det är distinkt och inte används i några
andra sammanhang än att beteckna just dagens landsting. Beteckningen som sådan, att dess första del speglar ett geografiskt område
och dess andra del anknyter till en beslutande funktion, ger dessutom en god beskrivning av vad det rör sig om för organisation.
4.1.10

Förslag till beteckning

Förslag: Beteckningen för kommuner på regional nivå ska vara
region.
En definition av vad som avses med region ska införas i
kommunallagen. Av definitionen ska det framgå att en region är
en kommun på regional nivå. Även en definition av kommun
ska införas med innebörden att en kommun är en kommun på
lokal nivå.
Dagens situation, med olika beteckningar som används i olika delar
av landet för kommuner på regional nivå och där det ofta är en
annan beteckning på valsedeln än den som används i kommunikationen med medborgarna är inte hållbar. Samma beteckning bör
användas i hela landet och i alla sammanhang. Detta är särskilt
betydelsefullt då det rör en demokratiskt viktig aktör. För att und-
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vika dagens situation är det en fördel om det finns en acceptans hos
landstingen för den formella beteckningen.
Beteckningen region har använts under lång tid av landstingen i
Västra Götalands län och Skåne län. I dessa län har ordet landsting
inte förekommit på många år vare sig i den politiska debatten eller i
kontakterna med medborgarna och företagare. Allt fler landsting
har valt att övergå till att använda beteckningen region i samband
med att de tagit över det regionala utvecklingsansvaret. I dag är det
en majoritet av landstingen som betecknar sig själva som regioner
och eftersom de återstående har ansökt om att ta över det regionala
utvecklingsansvaret är det sannolikt att även dessa inom några år
kommer att använda denna beteckning.
De motiv som angavs när de första landstingen fick möjlighet
att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse var
att det för medborgare, myndigheter och näringsliv kunde markera
landstingens förändrade roll i länen, i och med att de tog över det
regionala utvecklingsansvaret. Med åren har denna förändring blivit
ännu tydligare när landstingens arbete med regional utveckling ökat.
Redan av remissvaren till Ansvarskommitténs betänkande framgick att landstingen själva var positiva till att byta beteckning på de
nya föreslagna regionerna. En mycket stor majoritet ville byta till
regionkommun, alternativt bara ”region”. Av de som var positiva
framförde ett stort antal att regionkommunerna utanför mycket
formella sammanhang borde benämnas ”regioner”.
Vi har i en enkät till samtliga landsting och kommunala samverkansorgan bland annat ställt frågan om beteckningen landsting
bör ändras till en annan gemensam beteckning och i så fall vilken.
Samtliga landsting och samverkansorgan, som har haft en uppfattning i frågan, har förordat antingen ”region” eller ”regionkommun”. Svaren fördelar sig med ungefär hälften var för dessa alternativ. Bland de som föredrar begreppet regionkommun har dock
ett antal anfört att denna beteckning enbart ska användas i formella
sammanhang medan det ska stå varje kommun på regional nivå fritt
att i andra sammanhang använda det vardagliga begrepp som anses
bäst ur geografisk och språklig synvinkel.
I våra överväganden har vi redogjort för både för- och nackdelar
med olika beteckningar. Det finns enligt vår uppfattning mycket
som talar för att behålla beteckningen landsting. Det är en hävdvunnen beteckning som har en lång kulturell och språklig historia.
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Det är ett begrepp som inte riskerar att förväxlas med någonting
annat eftersom det inte används i några andra sammanhang än att
beteckna just dagens landsting.
Samtidigt menar vi att en viktig förändring har skett på så sätt
att landstingen nu har ansvar för betydligt fler frågor förutom
hälso- och sjukvården som berör invånarna direkt i vardagen, t.ex.
frågor kring utbildning, kultur, trafik och infrastruktur. Det har,
enligt vår mening, skett en sådan principiell förändring att ett namnbyte är motiverat. Till detta ska läggas att beteckningen region har
använts under lång tid i vissa delar av landet, och nu används av allt
fler.
Att införa en helt ny beteckning som inte anknyter till ordet
”region” är enligt vår mening inte aktuellt. De alternativ vi har övervägt är ”region” eller ”regionkommun”, vilka båda dessutom anknyter
väl till regeringsformens formulering kommuner på regional nivå.
Som framgått ovan medför beteckningen region ett antal problem. Vi har därför noga övervägt alternativet regionkommun för
att få ett mer distinkt begrepp. Det har flera fördelar jämfört med
att bara använda region. Den viktigaste är naturligtvis att det skulle
minska risken för sammanblandningar och missförstånd i förhållande till andra användningsområden för begreppet. Det är också
mindre risk att det uppfattas som territoriet snarare än organisationen. Slutligen kan det vara en fördel att det markerar att det rör
sig om ett kommunalt organ med samma konstitutionella ställning
som landstingen. Som Ansvarskommittén påpekade är dock beteckningen lång och förmodligen kommer endast dess första led att
användas i de flesta sammanhang. Därmed skulle också en del av
problematiken med dagens situation kvarstå, även om risken för
missförstånd sannolikt skulle bli mindre. Det finns även en risk att
det för tankarna alltför mycket till kommuner på lokal nivå eftersom det är om sådana som begreppet kommuner används i dag,
även om också landstingen formellt sett är kommuner. Det tyngst
vägande skälet mot regionkommun är enligt vår uppfattning att
dagens problem med att olika begrepp används i olika sammanhang
delvis skulle bestå. Detta eftersom det formella namnet inte skulle
bli detsamma som det som används i media och i kommunikation
med medborgarna. Om man ska byta beteckning delvis för att få en
enhetlighet och större tydlighet är det enligt vår mening lika bra att
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gå hela vägen och även formellt använda en beteckning som används och kommer att användas till vardags.
En del av problemen med att använda endast region kan lösas
genom en definition av vad som avses i kommunallagen. Det går
sedan att lägga in hänvisningar till denna definition i författningstext där det finns risk för sammanblandning med andra användningar av regionbegreppet. Det löser dock inte problemen med
denna beteckning i den praktiska användningen. Det är därför viktigt
att såväl regeringen som landstingen själva är tydliga i sin kommunikation så att det i varje situation framgår vad som avses.
Trots nackdelarna är vår sammantagna bedömning att den mest
ändamålsenliga beteckningen för en kommun på regional nivå är
region. Fördelarna med att det är samma begrepp som används såväl
i formella som i övriga sammanhang överväger enligt vår uppfattning nackdelarna.
Vår bedömning är att den nya beteckningen bör kunna hålla på
sikt och klara av även större förändringar när det gäller vilket ansvar organisationen har. Det innebär att beteckningen inte behöver
förändras varje gång nya uppgifter tillförs, vilket vore olyckligt.
Det tar tid för en ny beteckning att bli etablerad. Tydlighet och
överskådlighet är av stor vikt och försämras om organisationerna
alltför ofta byter namn.
Eftersom det rör sig om ett grundläggande demokratiskt organ
vill vi vidare understryka vikten av att bruket av region i andra
sammanhang bör begränsas och användas med stor försiktighet.
Benämning på fullmäktige och styrelse
Förslag: Fullmäktige i kommuner på regional nivå ska i kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning benämnas regionfullmäktige. Styrelsen ska benämnas regionstyrelse.
Som en följd av det ska möjligheten att använda dessa beteckningar i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län upphöra
att gälla.
Enligt 4 § lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län får de
landsting som avses i lagen besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
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regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Benämningarna landstingsfullmäktige respektive landstingsstyrelse
används i exempelvis 1 kap. 1 § vallagen, 1 kap. 8 § kommunallagen
och 9 kap. 21 § kommunallagen. Som en följd av att beteckningen
landsting ändras till region ska även benämningarna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse ändras. Vårt förslag är att benämningarna regionfullmäktige och regionstyrelse ska användas. När
dessa benämningar blir de som gäller formellt finns det ingen anledning att ha kvar möjligheten i lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län för de uppräknade landstingen att använda dessa.
Gotlands kommun
Förslag: Möjligheten för Gotlands kommun att enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län använda beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse ska upphöra att gälla.
En särskild fråga gäller Gotlands kommun. Gotlands kommun är
en kommun på lokal nivå men ansvarar för uppgifter som landstingen utför i andra län, en s.k. landstingsfri kommun. Enligt 1 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) gäller exempelvis att: ”Vad
som sägs i denna lag om landsting gäller också kommuner som inte
ingår i ett landsting. Avdelning IV gäller de kommuner som inte
ingår i ett landsting enbart i de fall det är särskilt föreskrivet.” Det
finns i dag bara en sådan kommun som inte ingår i ett landsting och
det är Gotlands kommun.
Gotlands kommun får, på motsvarande sätt som de i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län uppräknade
landstingen, besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det
som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen. Eftersom de har denna möjlighet enligt 4 § lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län använder sig Gotlands kommun i dag
av Region Gotland som egen beteckning. När bestämmelsen infördes i lagen ansåg flera remissinstanser att det fanns en risk för
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missförstånd och otydlighet om Gotlands kommun fick denna möjlighet. Regeringen instämde i att det kunde komma att uppstå begreppsförvirring (prop. 2011/12:21). Det var därför enligt regeringen
väsentligt att om kommunen valde att utnyttja möjligheten att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse tydligt
informerade allmänheten om detta.
Om landstingen formellt byter beteckning till regioner enligt
vårt förslag framstår det som problematiskt om Gotlands kommun
även fortsättningsvis skulle använda denna beteckning. Det blir då
inte längre fråga om att organisationer med olika formella namn har
rätt att använda sig av samma beteckning utan att en kommun skulle
använda det som är den formella beteckningen för en annan typ av
organisation. Det innebär en ändring mot dagens situation och
skulle motsvara att Gotland i dag hade rätt att som egen beteckning
använda landsting, trots att det är en kommun. Det skulle inte bidra
till den tydlighet som eftersträvas med en enhetlig beteckning, vare
sig nationellt eller i internationella sammanhang.
Vi föreslår därför att Gotlands kommuns möjlighet att använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska upphöra att gälla. Det
innebär att kommunen betecknas Gotlands kommun och att fullmäktige och styrelse betecknas kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Alternativt förslag för Gotlands kommun
Trots det som anförts ovan finns det dock även skäl som talar för
att Gotlands kommun ska ha möjlighet att fortsätta använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Kommunen
har det regionala utvecklingsansvaret i länet, vilket är en principiell
skillnad mot andra kommuner. Beteckningen används i dag och är
etablerad hos befolkningen. Enligt ovan nämnda proposition hade
Gotlands kommun angett att det innebär en stor förlust i status
och
tydlighet att inte få använda
brist sig av benämningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Kommunen anförde
då att benämningarna för omvärlden klargör kommunens befogenheter samt att det i det interregionala samarbetet kring Östersjön
är viktigt att kunna få använda regionbegreppet.
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Eftersom Gotlands kommun är den enda landstingsfria kommunen och den enda som har det regionala utvecklingsansvaret är
risken för missförstånd när det gäller vilket organ beteckningen
avser begränsad. Gotland har en väl avgränsad geografi och en förhållandevis liten befolkning. Det borde därför vara möjligt att nå ut
till allmänheten med Gotlands speciella förhållanden. Det lär inte
heller i framtiden bli aktuellt för någon annan kommun att ta över
det regionala utvecklingsansvaret.
Om alternativet att Gotlands kommun även fortsättningsvis ska
få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse skulle övervägas, kan det inte inom ramen för denna
utredning komma ifråga att ändra den formella beteckningen på
kommunen. I sådant fall skulle Gotlands kommun inte längre vara
en kommun på lokal nivå med landstingsuppgifter, utan en kommun på regional nivå (motsvarande landsting). I stället bör möjligheten för Gotlands kommun att besluta om att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län finnas kvar. I lagen bör då
även finnas kvar en bestämmelse med innebörden att det som sägs i
andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
i sådant fall gäller regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Liksom i dag bör dock vid genomförande av val enligt vallagen
beteckningen kommunfullmäktige användas vid val i Gotlands kommun.

4.2

Utformning av namn

Förslag: Namnen på de enskilda regionerna ska utformas så att
ordet Region placeras före namnet på respektive län och att ordet
län ingår i namnet enligt följande modell: Region Norrbottens
län, Region Skåne län, Region Stockholms län, Region Västra
Götalands län osv.
I dag varierar, förutom beteckningarna, även konstruktionen av
namn på de enskilda landstingen.
Bland de som använder landsting använder Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting den konstruktion som är den
officiella i bland annat SCB:s register. Många landsting har dock
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valt andra konstruktioner som t.ex. Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge och Landstinget i Värmland.
De flesta som använder beteckningen region placerar ordet före
namnet på länet, som Region Skåne och Region Halland. Västra
Götalandsregionen har dock valt att ha ordet region efter länsnamnet.
I Örebro län används hela namnet på länet: Region Örebro län.
Även i Jönköpings län används denna konstruktion. Detta torde
vara för att markera att det är hela länet som åsyftas och inte
respektive stad eller kommun. I de flesta län är dock inte ordet län
med i den egna beteckningen. I Jämtlands län används beteckningen Region Jämtland Härjedalen, trots att Härjedalen inte ingår
i namnet på länet.
Liksom när det gäller frågan om beteckning så bör namnen på
de enskilda regionerna utformas på ett likartat sätt. Utgångspunkten ska vara ordet region och det officiella namnet på länet. Om
ordet region placeras efter länsnamnet, som i Västra Götalandsregionen, ökar enligt vår mening risken för att det kan uppfattas som
det är det geografiska området som avses snarare än organisationen.
Region ska därför placeras först i namnet. På grund av risken för
att organisationen endast associeras med en av kommunerna i länet
(i t.ex. Örebro och Jönköping) ska ordet län ingå i namnet. Fördelarna med en enhetlig utformning av namnen gör att detta bör
gälla i alla län. Eftersom det är det officiella länsnamnet som ska
användas innebär det för Jämtlands läns del att namnet ska vara
Region Jämtlands län. Om landstinget vill använda ett annat namn
måste namnet på själva länet ändras enligt den process som finns
för detta. Det har gjorts i t.ex. Dalarna där länsnamnet ändrades från
Kopparbergs till Dalarnas län den 1 januari 1997 (se prop. 1995/96:38).
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Följdändringar i författningar

Allmänt om följdändringarna
Bedömning: Om våra förslag genomförs bör ord som region,
regional osv. i framtiden undvikas i lagstiftningen i den mån de
syftar på något annat än de nuvarande landstingen.
Vårt förslag om ändrad beteckning på landsting föranleder följdändringar i ett stort antal författningar där beteckningen förekommer.
Flertalet av följdändringarna är av okomplicerat slag, exempelvis
att landsting ersätts av region eller landstingsfullmäktige av regionfullmäktige. I vissa fall har det emellertid krävts omformuleringar.
Vi har bedömt att det för närvarande inte är lämpligt att använda
adjektivformen regional som beteckning på företeelser med anknytning till landstingen eftersom den förekommer i så många andra
sammanhang. Ord som landstingskommunal har då i stället ersatts
med en omskrivning med substantivet region, till exempel i 8 §
andra stycket 9 lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Vi föreslår vi att
”Statligt, primärkommunalt och landstingskommunalt uppdrag” ska
ersättas med ”Uppdrag hos staten, eller hos en kommun eller region”.
I vissa fall där både kommunal och landstingskommunal förekommit i samma författning har vi bedömt att det varit möjligt att
utmönstra sistnämnda beteckning. Detta mot bakgrund av att beteckningen kommunal, enligt regeringsformens terminologi, avser
både kommuner och landsting (se prop. 2009/10:80, s. 209).
I de fall beteckningen landsting i en författning hänför sig till
förhållanden i förfluten tid har vi inte föreslagit någon ändring.
Detta gäller exempelvis lagen (2005:1137) om skattereduktion för
virke från stormfälld skog vid 2006–2008 års taxeringar samt lagen
(1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220). Vi har
vidare utgått från lagförslag i lagrådsremisser och propositioner,
vilket bl.a. innebär att vi inte har föreslagit ändringar i författningar
som föreslås bli upphävda.
Några följdändringar kräver särskilda lösningar. Våra överväganden i fråga om dessa redovisas under särskilda rubriker nedan.
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Ordet region, regional osv. förekommer i många författningar.
Om våra förslag genomförs bör sådana ord i framtiden undvikas i
lagstiftningen i den mån de syftar på något annat än de nuvarande
landstingen. De bör också i så stor utsträckning som möjligt utmönstras ur befintliga författningar. Detta gäller särskilt substantivformen region.
Vi föreslår att begreppen region i ellagen respektive i hälso- och
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdsförordningen
teckningar (se nedan). I övriga fall har vi bedömt att beteckningen
inte omedelbart behöver bytas ut, utan att detta lämpligen kan övervägas i samband med att författningar ses över i andra sammanhang.
Sådana exempel är beteckningen regional kollektivtrafikmyndighet
i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt beteckningen region i
förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Begreppet region förekommer även i samband med s.k. regionplanering, dvs. samhällsplanering som berör mer än en kommun.
Regionplanering regleras i sjunde kapitlet plan- och bygglagen
(2010:900) samt i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län. På dessa ställen används beteckningen
region med avseende på något annat än landsting. Vi anser att beteckningen bör bytas ut om landstingsbeteckningen ändras. Med
anledning av ett pågående lagstiftningsarbete som omfattar nämnda
bestämmelser gör vi dock bedömningen att det inte är nödvändigt
att lämna förslag till ändring i dessa delar.
Förtydligande hänvisningar till kommunallagen
Förslag: En hänvisning till den definition av regionbegreppet
som vi föreslår i kommunallagen ska införas i lagen om kollektivtrafik och lagen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
I lagen (2010:1065) om kollektivtrafik används beteckningen regional kollektivtrafikmyndighet. Av 2 kap. 1 och 2 §§ följer att en sådan kan utgöras av ett enskilt landsting, landstinget och kommunerna genom ett gemensamt organ, eller endast kommunerna genom
ett gemensamt organ. Vad som utgör landsting och vad som utgör
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en regional kollektivtrafikmyndighet behöver tydligt hållas isär. Vi
föreslår därför att när det gäller ordet region införs en hänvisning
till den definition av regioner som vi förslår i kommunallagen, se avsnitt 4.1.10. Enligt denna utgör regioner kommuner på regional nivå.
Lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet består endast av två paragrafer. I 1 § anges att
landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
om en regional kulturplan har upprättats av landstinget och planen
överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar. Vi
bedömer att det blir oklart vad som avses i lagen om enbart beteckningen landsting ändras till region. I förtydligande syfte bör därför en hänvisning till definitionen i kommunallagen införas även här.
Följdändringar i ellagen
Förslag: Beteckningen region i 4 kap. 8 § ellagen ska ersättas med
nätregion i samband med att beteckningen landsting byts ut mot
region i 2 kap. 11 a § samma lag.
Ordet landsting förekommer i en paragraf i ellagen (1997:857).
I 2 kap. 11 a § stadgas att en nätkoncessions giltighet får göras
beroende av att säkerhet ställs för vissa kostnader. Landsting och
vissa andra aktörer är enligt bestämmelsen undantagna från kravet
på ställd säkerhet.
Beteckningen landsting i ellagen ska enligt vårt förslag ersättas
med region. Detta ord används dock redan i en annan betydelse i
4 kap. 8 §. Bestämmelsen reglerar utformningen av nättariffer för
regionledningar. Vid denna utformning ska vissa kostnader beaktas
samlat för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom
en och samma region.
Vad en regionledning är definieras i 1 kap. 4 a §. Det är en ledning som omfattas av en nätkoncession för linje och vars spänning
understiger 220 kilovolt. Vad som utgör en region är däremot varken
uttryckligen reglerat eller tydligt utifrån det sammanhang i vilket
ordet förekommer. Begreppet fyller en funktion för utjämning av
kostnaderna för de s.k. uttagskunderna, samtidigt som systemet med
differentierade nättariffer för södra och norra delarna av landet
upprätthålls. Enligt förarbetena får frågan om vad som utgör samma
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region avgöras genom nätmyndighetens praxis (se prop. 1996/97:136
s. 155 och prop. 2008/09:141 s. 98).
Eftersom det inte tydligt framgår av ellagen att ordet region
betecknar något annat än landsting behöver det ersättas. I ellagen
används redan ordet ”område” med en särskild betydelse (se 2 kap.
2 §). Vi föreslår därför att ordet region behålls som ett ordled men
att det i 4 kap. 8 § förtydligas så att det framgår att termen avser
något annat än landsting. Vi har därvid övervägt beteckningar som
elregion, geografisk region, ledningsregion, linjeregion och region
för linje, men har kommit fram till att det enklaste och tydligaste
alternativet är beteckningen nätregion.
Följdändringar i hälso- och sjukvårdslagen samt hälsooch sjukvårdsförordningen
Förslag: De regioner som landet har delats in i för hälso- och
sjukvård som berör flera landsting ska i lagstiftningen benämnas
samverkansregioner.
I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) samt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) (HSF), förekommer såväl begreppet
landsting som begreppet region. Regeringen får, med stöd av 6 kap.
1 § HSL, meddela föreskrifter om att landet ska delas in i regioner
för den hälso- och sjukvård som berör flera landsting. Sådana
föreskrifter har meddelats i 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen. Enligt bestämmelsen är landet indelat i sex regioner:
Stockholmsregionen, Linköpingsregionen, Lund/Malmöregionen,
Göteborgsregionen, Uppsala/Örebroregionen och Umeåregionen.
Dessa brukar i det allmänna språkbruket benämnas sjukvårdsregioner,
även om de i den för tillfället gällande lagstiftningen alltså endast
benämns regioner. I lagförslaget i propositionen En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (prop. 2017/18:40) införs
emellertid begreppet sjukvårdsregion i HSL. Vi har utgått från
propositionens lagtext när vi har utformat vårt förslag.
Den nuvarande beteckningen på sjukvårdsregionerna behöver ersättas om vårt förslag om ändrad beteckning på landstingen genomförs. Detta eftersom regionbegreppet i HSL och HSF syftar på något
annat än landsting.
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Vi har övervägt att ersätta regionbegreppet i HSL och HSF med
ordet område, eventuellt i sammansättning med ett annat ord. Ordet
område har dock den nackdelen att det kan leda tanken till vårdområden, såsom kirurgi, ortopedi eller psykiatri.
Ett bättre alternativ är att lägga till
möjlighet är då att benämna sjukvårdsregionerna ”sjukvårdsregioner”
även i lagstiftningen, i likhet med förslaget i ovan nämnda proposition. Detta tror vi dock skulle innebära en risk för sammanblandning med landstingen, eftersom även dessa, efter ändringen av
beteckning, kommer att vara regioner som ansvarar för hälso- och
sjukvård. Vi anser i stället att samverkansregion är en lämplig ersättning eftersom den knyter an till sjukvårdsregionernas syfte och
samtidigt är mer distinkt i förhållande till landstingen. Namnet på
de olika sjukvårdsregionerna bör då bli Samverkansregion Stockholm,
Samverkansregion Linköping osv.
Även om sjukvårdsregionerna betecknas samverkansregioner
hindrar inte detta att ordet sjukvårdsregion fortsättningsvis används
i de sammanhang där det inte är nödvändigt att använda den juridiska termen. I sådana fall måste det dock tydligt framgå att det
inte är landstinget som avses.
Följdändringar i tryckfrihetsförordningen
och riksdagsordningen
Förslag: De två bestämmelser i tryckfrihetsförordningen där beteckningen landsting används ska anpassas till regeringsformens
terminologi. I dessa bestämmelser ska därför beteckningen
”landstingsfullmäktige” ersättas med ”fullmäktige i kommunen
på regional nivå” och ”landstingsstyrelsen” med ”styrelsen i kommunen på regional nivå”. I riksdagsordningen
ningen landsting ersättas med region i den tilläggsbestämmelse
där den förekommer.
Den bestämmelse i tryckfrihetsförordningen som reglerar valet
av jurymän om en kommun i ett län inte tillhör ett landsting ska
upphävas.
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Landsting förekommer i två bestämmelser i tryckfrihetsförordningen.
Beteckningen används även i en bestämmelse i riksdagsordningen.
I regeringsformen ersattes den med uttrycket ”kommuner på regional nivå” genom en ändring 2011. Regeringen bedömde då att det inte
var nödvändigt att i grundlag reglera hur de två typer av kommuner
som finns ska betecknas (prop. 2009/10:80 s. 209). Denna princip
bör enligt vår uppfattning nu genomföras fullt ut.
I riksdagsordningen förekommer beteckningen landsting endast
i en tilläggsbestämmelse. Det finns inte anledning att använda regeringsformens uttryck i sådana bestämmelser eftersom de kan ändras
på samma sätt som vanlig lag. I stället bör ”landsting” där ersättas
med ”region”, i likhet med vad vi förslår för övriga lagar och för
förordningar.
De två aktuella bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen finns
i tolfte kapitlet. Enligt dessa ska landstingsfullmäktige välja juryledamöter
sen i vissa fall får utse ersättare.
Bestämmelserna bör anpassas till regeringsformens terminologi. De
bör alltså ändras så att ”landstingsfullmäktige” ersätts av ”fullmäktige i kommunen på regional nivå” och ”landstingsstyrelsen” med
”styrelsen i kommunen på regional nivå”.
Det finns vidare en föreskrift i tryckfrihetsförordningen som
generellt reglerar valet av jurymän i den situationen att en kommun
i ett län inte tillhör ett landsting. Den enda kvarvarande kommun
som inte tillhör något landsting är emellertid Gotlands kommun, för
vilken valet av jurymän är särskilt reglerat. Det finns därför anledning att upphäva den generella föreskriften eftersom den inte längre
fyller någon funktion.

4.4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: Ändringarna beträffande beteckning och utformning av
namn för kommuner på regional nivå ska träda i kraft den
1 januari 2020.
Ändringarna i tryckfrihetsförordningen ska träda i kraft den
1 januari 2023.
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Ändringarna ska enligt vår uppfattning träda i kraft innan valåret 2022. Det blir tydligt för medborgarna att en ny formell beteckning har börjat gälla eftersom denna beteckning kommer att finnas
på valsedlarna. Eftersom en del av förberedelserna för valet sker under
året innan valåret är det lämpligt att ändringarna träder i kraft den
1 januari 2020.
Till dess har sannolikt samtliga, eller i vart fall de allra flesta,
landsting redan själva börjat använda beteckningen region i samband
med att de tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Det bör därför
vara en för befolkningen bekant beteckning för kommunerna på
regional nivå som används i valet.
Vårt förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen kan, med hänsyn till ordningen för grundlagsändringar, träda i kraft först efter
valet 2022. Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen kommer
således behålla sin gamla beteckning i tryckfrihetsförordningen
under perioden 2020–2022.
Förslaget innebär endast en ändrad beteckning på landstingen
och deras organ. Det är inte fråga om att föra över befogenheter till
en annan aktör eller att på något annat sätt förändra de nuvarande
landstingen. Det kan därmed knappast uppstå någon tvekan om
vilka organ som avses i tolfte kapitlet i tryckfrihetsförordningen.
Därtill har bristande terminologisk samstämmighet mellan grundlag och annan lag tidigare tillfälligt godtagits i fråga om kommunbegreppen (se prop. 1990/91:117 s. 23).
I förhållande till flertalet landsting blir det inte någon förändring
jämfört med den rådande situationen. Detta eftersom landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i en majoritet av landstingen
redan betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen enligt den
möjlighet som ges i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Denna bristande terminologiska samstämmighet kommer att upphöra
genom vårt förslag. Det bör emellertid fram till att ändringarna trätt
i kraft i TF även fortsättningsvis vara möjligt att tillämpa bestämmelserna om val av jurymän på regionfullmäktige och regionstyrelser.
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Landstingens, kommunernas
och befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen

Vi har i uppdrag att föreslå en reglering i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen) om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och
kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Bakgrunden till uppdraget är att riksdagen i ett
tillkännagivande i juni 2016 har anfört att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden
att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid ändringar i landstingsindelningen.
Frågor om förutsättningarna för en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger sedan indelningslagen trädde
i kraft 1979. Utredningarna har på olika sätt tagit upp frågor om
vilka utgångspunkter som bör gälla för beslut om indelningsändringar. Vi har därför ansett det värdefullt att ge en relativt utförlig
bakgrundsbeskrivning av hur frågan har hanterats tidigare.

5.1

Regleringen i dag

Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner ska enligt 14 kap. 6 § regeringsformen meddelas i lag. Med
kommuner avses i detta sammanhang såväl kommuner på lokal som
regional nivå. Den lag som reglerar detta är lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen).
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Landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter

I indelningslagen regleras förutsättningar för ändringar i indelningen
samt förfarandet vid sådana ändringar. Lagens bestämmelser täcker
såväl överföringar av ett geografiskt område från en kommun till en
annan kommun eller av ett geografiskt område från ett landsting till
ett annat landsting, sammanläggningar av flera kommuner eller flera
landsting samt delning av kommun eller landsting (prop. 1978/79:157
s. 35). Ändringar i kommunindelningen regleras i lagens första kapitel
och ändringar i landstingsindelningen i dess andra kapitel. Reglerna
i de båda kapitlen överensstämmer till stora delar med varandra,
vilket vid lagens tillkomst ansågs vara naturligt med hänsyn till att
flertalet
delningen sker i samband med att
kommunindelningen ändras och till att i övrigt i stort sett enhetliga
regler gäller för de båda kommuntyperna (prop. 1978/79:157 s. 119).
Det finns dock även skillnader mellan de två kommuntyperna
i lagen.
Vid prövning av frågan om ändring i indelningen i kommuner
ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller
de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen
meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn ska
också tas till befolkningens önskemål och synpunkter (1 kap. 1 §
andra stycket). När det finns skäl till det ska en särskild undersökning göras om befolkningens inställning. Undersökningen kan göras
genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande
(1 kap. 24 §).
När det gäller landstingsindelningen finns det inte några bestämmelser om att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter
hos berörda landsting, kommuner eller hos befolkningen. Däremot
ska vid utredningen, liksom när det gäller kommuner, samråd ske
med de landsting som har intresse av frågan. Det finns beträffande
landstingen inte heller någon motsvarighet till 1 kap. 24 § om att
det ska göras en särskild undersökning om befolkningens inställning till en indelningsändring när det finns skäl till det.
I förarbetena till indelningslagen uttalades bland annat följande
angående ändringar i landstingsindelningen (prop. 1978/79:157 s. 87).
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En ändring i den landstingskommunala indelningen påverkar knappast
andra landstingskommuner än de som direkt berörs av ändringen.
I allmänhet är sådana ändringar av mindre omfattning. De sker oftast
som en följd av ändringar i den kommunala indelningen. Landstingsindelningen är vidare knuten till länsindelningen. Av dessa skäl anser jag
det inte nödvändigt att införa en bestämmelse om att särskild hänsyn
skall tas till de närmast berörda landstingskommunerna eller om att
synnerliga skäl skall krävas för en indelningsändring mot en sådan landstingskommuns vilja.

Vad gäller befolkningens önskemål och synpunkter i frågor om
ändringar i landstingsindelningen anfördes följande:
Ändringar i landstingsindelningen sker som jag nyss sagt oftast som
följdändringar till ändringar i kommunindelningen. Om dessa ändringar
innebär att en kommun delas eller att en del av en kommun överförs till
en annan kommun skall, enligt vad jag tidigare har förordat, särskild
hänsyn tas till ortsbefolkningens önskemål och synpunkter. Enligt min
mening behövs ingen uttrycklig bestämmelse om att särskild hänsyn
dessutom skall tas till samma ortsbefolknings synpunkter på en ändring
i landstingsindelningen som sker som en följd av ändringen i kommunindelningen. Om en hel kommun flyttas från en landstingskommun till
en annan är det naturligt att kommunfullmäktige företräder ortsbefolkningen. Att landstingskommunernas och ortsbefolkningens intressen
och synpunkter alltid skall beaktas i ärenden om ändringar i landstingsindelningen anser jag vara självklart.

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen väcktes en motion om
en ändring i den föreslagna utformningen av bestämmelsen om
särskild hänsyn till ortsbefolkningens inställning till en ändring i
kommunindelningen. Enligt regeringsförslaget skulle sådan hänsyn
tas om en indelningsändring innebar att en kommun delas eller en
del av en kommun överförs till en annan kommun. Motionsförslaget, som bifölls av riksdagen, innebar att bestämmelsen om att
särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter
inte skulle begränsas till vissa typer av ändringar i kommunindelningen (KU 1978/79:40, rskr. 1978/79:363). Regeringens förslag om
förutsättningarna för ändringar i landstingsindelningen uppmärksammades inte särskilt i riksdagsbehandlingen.
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Sambandet mellan landstingsindelningen
och länsindelningen

Regeringen får enligt 2 kap. 1 § indelningslagen besluta om ändring
i rikets indelning i landsting, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Landstingsindelningen är således
avhängig av länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan
landstingsindelningen och länsindelningen har funnits sedan länge
och finns nu i 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) där det framgår att varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat. Om staten vill ändra sin administrativa indelning i län
är således huvudregeln att även landstingsindelningen ska ändras.
Förfarandet vid eller kriterierna för ändring i länsindelningen är
inte reglerat. När det gäller ändring i länsindelningen anses det att
regeringen har rätt att besluta om mindre ändringar, medan frågor
om mera omfattande ändringar ska underställas riksdagen
(prop. 1978/79:157 s. 85 och prop. 1995/96:38 s. 7 f.). Den nuvarande länsindelningen framgår indirekt av regeringens tillkännagivande
om länens indelning i kommuner (SFS 2007:229). Tillkännagivandet
är inte normgivande utan anger endast hur Sveriges länsindelning
ser ut vid en viss tidpunkt.

5.2

Tidigare utredningar om ändrad indelning
i län och landsting

Frågor om förutsättningarna för en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger sedan indelningslagen trädde
i kraft 1979. Utredningarna har på olika sätt tagit upp frågor om
vilka utgångspunkter som bör gälla för beslut om indelningsändringar. De två utredningar som under senare år har undersökt dessa
frågor är Kommundemokratikommittén och Utredningen om indelningsändringar. Båda utredningarnas förslag har remitterats men
ingen av dem har lett till några författningsändringar.
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Kommundemokratikommittén

Kommundemokratikommittén var en parlamentariskt sammansatt
kommitté med uppdrag att föreslå åtgärder som ökar medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala demokratin och som stärker den kommunala representativa demokratins
funktionssätt och former. Genom tilläggsdirektiv fick kommittén
också i uppdrag att se över förutsättningarna för, och förfarandet
vid, ändringar i landstings- och kommunindelningen samt förfarandet vid ändringar i länsindelningen.
I sitt betänkande Ändrad indelning? – En översyn av reglerna
för indelningsändringar (SOU 2002:33) lade Kommundemokratikommittén i mars 2002 fram förslag om bland annat ändringar i
indelningslagen. Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna
om ändringar i kommun- respektive landstingsindelningen skulle
harmoniseras så långt det var möjligt. Kommittén ansåg att de skäl
som låg bakom flera skillnader i indelningslagen mellan reglerna för
kommuner och landsting inte längre var relevanta.
När det gäller kommunernas och landstingens inställning menade
Kommundemokratikommittén att den principiella likställigheten
mellan
att motsvarande bestämmelser
om att hänsyn ska tas till landstings och kommuners synpunkter
vid en indelningsförändring också bör införas för landstingens del.
Genom att landstingstillhörighet sammanfaller med länstillhörighet
blir dock frågan om ändrad landstingsindelning mer komplex än
frågan om ändrad kommunindelning enligt kommittén. Att kräva
synnerliga skäl för ett beslut om ändring i landstingsindelningen
mot ett berört landstings vilja riskerar med hänsyn till detta att
rubba den nuvarande balansen mellan kommuner och landsting.
Någon bestämmelse om att det ska krävas synnerliga skäl för ett
beslut om ändring i landstingsindelningen mot ett berört landstings
vilja bör därför inte införas, menade kommittén.
Kommittén ansåg att det framstod som naturligt att särskild hänsyn även ska tas till berörda kommuners inställning vid en ändring i
landstingsindelningen. Kommittén föreslog således att, vid prövning av frågan om ändring i landstingsindelningen, särskild hänsyn
ska tas till önskemål och synpunkter från det eller de landsting
samt den eller de kommuner som berörs av ändringen.
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Beträffande befolkningens inställning fanns det enligt kommitténs
mening inte några bärande skäl för att låta bli att undersöka och
beakta befolkningens inställning vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén föreslog därför att de bestämmelser som i dag
gäller för ändringar i kommunindelningen i detta hänseende skulle
utvidgas till att gälla även vid ändringar i landstingsindelningen.
Kommundemokratikommittén anförde två skäl till varför befolkningens inställning bör ges särskild tyngd vid indelningsändringar
för kommuner och landsting. Det första var att indelningsbeslut berör
kommun- eller landstingsmedlemmarnas identitet och samhörighet.
Att det finns en känsla av identitet och samhörighet kan ha stor
betydelse för en kommuns och landstings legitimitet och möjlighet
att genomföra sin politik inom respektive område. Om det saknas en
sådan samhörighet kan slitningar mellan olika områden lätt uppstå.
Det andra skälet till varför befolkningens inställning bör ges
särskild tyngd tar fasta på indelningsbeslutens långsiktiga karaktär.
Att sådana beslut är av långsiktig karaktär innebär att de inte bör
ändras och inte heller enkelt kan ändras i efterhand. Det är rimligt
att beslut som har sådana egenskaper föregås av en omfattande
diskussion och att de förankras mer än vad som normalt är fallet.
Kommundemokratikommittén ansåg att stor vikt bör fästas vid
en klart uttryckt folkopinion vid beslut om indelningsändring.
Befolkningens inställning måste dock i det enskilda fallet vägas mot
andra
and annat kommunens eller lands-intressen
tingets inställning samt näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden. Eftersom dessa intressen och faktorer varierar från fall
till fall är det inte möjligt att närmare ange hur en sådan avvägning
bör göras. Avvägningen fordrar en helhetsbedömning som i grunden
vilar på politiska ställningstaganden och värderingar. Kommittén
bedömer därför att de avvägningar som utredande och beslutande
myndighet har att göra täcks in av indelningslagen i dess nuvarande
utformning. Den harmonisering av reglerna för kommun- och
landstingsindelningen som kommittén föreslog innebär att dessa
avvägningar även ska göras vid ändringar i landstingsindelningen.
Kommundemokratikommittén hade tidigare, i delbetänkandet Att
tänka efter före – samråd i kommuner och landsting (SOU 2001:89),
föreslagit ett införande av tvingande samrådsbestämmelser i kommunallagen. De folkbokförda i kommunerna eller i en kommun
inom landstinget borde enligt kommittén särskilt bjudas in att på-
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verka beslut som binder såväl en framtida generation som framtida
politiska majoriteter i fullmäktige. De beslut som i betänkandet
avsågs bli aktuella för samråd var t.ex. stora investeringar i infrastruktur och fastigheter eller stora försäljningar av kommunala tillgångar.
Kommittén bedömde att indelningsärenden i allt väsentligt liknar de ärenden som avsågs bli aktuella för samråd i det ovan nämnda
betänkandet. En indelningsändring är avsedd att vara permanent
och medför en omfattande ekonomisk reglering som inte lätt kan
återställas. Eftersom remissvaret från berörda kommuner och landsting ofta har stor betydelse både för utgången av ärendet och för
om en utredning ska genomföras var kommitténs bedömning att
samråd ska genomföras innan kommunen eller landstinget lämnar
sitt svar.
Om kommunen eller landstinget själv ansöker om en indelningsändring föreslog kommittén att samråd skulle genomföras innan
beslut om en ansökan om indelningsändring fattas. Kommittén anförde att ett samråd kan genomföras på olika sätt beroende på vad
som är lämpligt i sammanhanget, t.ex. i form av ett offentligt möte,
en enkätundersökning eller ett rådslag på Internet. Om ett beslut
om remissvar inte hade föregåtts av ett samrådsförfarande skulle
det kunna överklagas av detta skäl.
Kommundemokratikommitténs förslag och remissbehandlingen
Sammanfattningsvis föreslog kommittén att vid prövning av frågan
om ändring i landstingsindelningen ska särskild hänsyn tas till
önskemål och synpunkter från det eller de landsting samt den eller
de kommuner som berörs av ändringen. Särskild hänsyn ska också
tas till önskemål och synpunkter från befolkningen i en kommun
eller ett landsting som berörs av en ändring i kommun- eller landstingsindelningen. När det gäller utredningen om en ändring i kommun- eller landstingsindelningen föreslog kommittén att denna,
liksom i dag, ska omfatta alla omständigheter som inverkar på frågan.
En kommun eller ett landsting som berörs av en ändring och inte
har ansökt om ändringen ska tillfrågas om sin preliminära inställning så tidigt som möjligt. Innan en kommun eller ett landsting
anger sin preliminära inställning, ska kommunen eller landstinget
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genomföra samråd (enligt kommitténs tidigare förslag). Detsamma
gäller innan en kommun eller ett landsting ansöker om en indelningsändring. Kommittén föreslog även att det skulle vara möjligt
att tidigarelägga en indelningsändring genom att regeringen skulle
kunna besluta om extra val1.
Betänkandet remissbehandlades med en i allt väsentligt positiv
inställning hos remissinstanserna. Det var dock ingen av remissinstanserna som resonerade utifrån eventuella sammanslagningar av
landsting eller större reformer av länsindelningen. De situationer
som remissinstanserna främst diskuterade i sina svar är när en del
av en kommun vill bilda en egen kommun eller en hel kommun vill
byta landstingstillhörighet. I denna situation uppstår bland annat
frågan om vilken befolkning som ska höras och vilken befolknings
inställning som ska väga tyngst. Där hade remissinstanserna delvis
olika uppfattningar. Ett antal kommuner hade vidare invändningar
mot kommitténs förslag om att en kommun eller ett landsting som
undersökt
g alltid ska svara för kostnaden
för denna undersökning.
Kommitténs förslag ledde inte till några författningsändringar.
5.2.2

Utredningen om indelningsändringar

Regeringen beslutade i mars 2004 till följd av ett tillkännagivande från
riksdagen att ge en särskild utredare i uppdrag att bereda frågan om
beslutsformer och förfarande vid ändringar i Sveriges indelning i län
och landsting samt överlämna erforderliga lagförslag till riksdagen.
Utredningen lämnade sitt betänkande En lag om Sveriges indelning
i län och landsting (SOU 2004:128) i december 2004.
När det gäller beaktande av landstingens och kommunernas
respektive
ing ansåg utredningen att indelningslagens bestämmelser om kommunindelningsändringar kunde
användas som utgångspunkt. Utredningen delade Kommundemokratikommitténs bedömning att bestämmelserna om ändring i kommun- respektive landstingsindelningen på grund av den principiella
1
Denna uppfattning delades inte av Grundlagsutredningen (SOU 2008:125) som gjorde bedömningen att den tidigare möjligheten för regeringen att förordna om extra val vid större
indelningsändringar inte borde återinföras.
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likställigheten mellan kommuner och landsting så långt möjligt bör
stämma överens.
När det gäller berörda landstings och kommuners inställning
resonerade utredningen som följer. När man vid prövning av en
fråga om indelningsändring väger styrkan av de intressen som talar
för ändringen mot styrkan av dem som talar mot denna fäster man
särskilt stor vikt vid kommunernas inställning. Enligt förarbetena kan
det dock inte uteslutas att det kan förekomma fall när det är befogat
att låta kommunen stå tillbaka för andra intressen. Bestämmelsen
om synnerliga skäl har således inte den innebörden att en kommun
har vetorätt mot en indelningsändring.
Mot bakgrund av vad utredningen anfört om den principiella
likställigheten mellan kommuner och landsting ansåg utredningen
att en bestämmelse om att särskild hänsyn ska tas till önskemål och
synpunkter från det eller de landsting som berörs av ändringen bör
tas in i indelningslagen. Sådan hänsyn bör enligt utredningen också
tas till den eller de kommuner som berörs av en landstingsindelningsändring. Med ett berört landsting avsågs ett landsting som delas,
nybildas, slås ihop, får ett område överfört från sig eller får ett område överfört till sig. Med en berörd kommun avsågs i dessa fall en
kommun som genom ändringen skulle komma att ligga inom området
för ett annat landsting.
När det gäller frågan om en bestämmelse om synnerliga skäl
borde införas i indelningslagen beträffande landstingen gjorde utredningen samma bedömning som kommundemokratikommittén
och menade att någon bestämmelse om att det ska krävas synnerliga skäl för att landstingsindelningen ska kunna ändras mot ett
berört landstings vilja inte bör införas.
Enligt direktiven skulle utredaren överväga och lämna förslag
om vilka hänsyn som ska tas till den lokala opinionen. Mot bakgrund
av att Kommundemokratikommitténs betänkande hade remissbehandlats med en i allt väsentligt positiv inställning hos remissinstanserna fann utredningen att det i utredningsarbetet var ofrånkomligt att
ta Kommundemokratikommitténs förslag som utgångspunkt.
Utredningen konstaterade emellertid att så länge sambandet
mellan läns- och landstingsindelningen består blir en konsekvens av
regleringar
delningen att dessa aktualiseras
även vid sådana ändringar som ska ske till följd av ändring i länsindelningen. Mot denna bakgrund föreslogs att det i lagtexten inte
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anges att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från
ovan angiven befolkning utan att det bör göras. Det kunde enligt
utredningen till exempel finnas skäl att inte närmare utreda och
beakta befolkningens inställning till en större ändring i landstingsindelningen när ändringen är betingad av statens önskemål att
åstadkomma en mer ändamålsenlig indelning.
Utredningens förslag och remissbehandlingen
Utredningen om indelningsändringar föreslog sammanfattningsvis
i här aktuella delar följande. Vid prövning av frågan om indelningsändring ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från
det eller de landsting samt den eller de kommuner som berörs av
ändringen. Särskild hänsyn bör också tas till önskemål och synpunkter från befolkningen i berörda kommuner. När det finns skäl till
det ska en särskild undersökning göras om befolkningens inställning
till en indelningsändring. Undersökningen får göras av kommunen
eller landstinget. Om ingen av dessa har gjort någon undersökning
och den som fått i uppdrag att göra utredningen finner att en undersökning bör göras eller att en gjord undersökning är otillräcklig, ska
detta anmälas till regeringen som beslutar i frågan. Om regeringen
beslutar om undersökning ska den göras av den länsstyrelse som
regeringen bestämmer. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.
Ett flertal av remissinstanserna avstyrkte utredningens huvudsakliga förslag om en lag som reglerar hela landets indelning i län och
landsting. Ett stort antal remissinstanser motsatte sig också den
inskränkning av initiativrätten som blev följden av utredningens förslag. När det gäller här aktuella frågor uttalar sig de flesta av remissinstanserna inte särskilt. Justitiekanslern anförde dock att i stället
för ”Särskild hänsyn bör också tas till önskemål och synpunkter
från befolkningen …” bör bestämmelsen formuleras så att ”Hänsyn
skall tas till önskemål och synpunkter […] om inte särskilda skäl
talar mot det”. Länsstyrelsen i Västernorrlands län anförde att det
kan vara önskvärt att inhämta synpunkter från angränsande kommuner och från kommunmedlemmar som påverkas starkt. Vidare
ansåg länsstyrelsen att det bör vara länsstyrelsen som anordnar folkomröstningen och att det tydligt bör regleras hur en sådan ska gå

182

SOU 2018:10

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter …

till. Västra Götalandsregionen ansåg att det bör krävas synnerliga
skäl för att ändra landstingsindelningen om ett landsting motsätter
sig denna.

5.3

Regeringens proposition

Förslagen från Utredningen om indelningsändringar ledde inte till
några författningsändringar. Regeringen gjorde i propositionen Förändrad länsindelning m.m. (prop. 2005/06:24) bedömningen att
beslutsformer och förfarande vid ändringar i Sveriges indelning i
län och landsting inte borde förändras. Regeringen uttalade sig inte
specifikt angående de delar av utredningen som rör landstingens,
kommunernas och befolkningens inställning.
Bakgrunden till utredningen var ett tillkännagivande från riksdagen
och det huvudsakliga uppdraget var att undersöka förutsättningarna för att beslutanderätten rörande landstingsindelningen skulle
kunna föras över från regeringen till riksdagen. Utredningens lösning på detta uppdrag var att landstingsindelningen skulle bestämmas genom en generell lag utifrån i varje landsting ingående kommuner, där de enskilda ändringarna åstadkoms i form av lagändringar.
Lagrådet hade tidigare ansett att det stämmer dåligt med hierarkin
mellan normerna om beslut som fattas av regeringen förutsätter att
en lag ändras för att registrera regeringens beslut. En konsekvens
av utredningens föreslagna ordning
inte helt torde undgå den kritik Lagrådet tidigare framfört. Många
av remissinstanserna delade utredningens bedömning av konsekvenserna av den föreslagna ordningen. Kritiken var av sådan art att
regeringen bedömde att det inte var möjligt att omarbeta förslagen
och samtidigt följa intentionerna i riksdagens tillkännagivande.
Regeringen ansåg således att det önskemål som tillkännagivandet
avsåg inte kunde tillgodoses genom förändringar i lagstiftningen.
I propositionen togs även frågan om en ändrad länstillhörighet
för Heby kommun upp (se avsnitt 5.4.1 nedan).
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Processen vid indelningsändringar

Indelningsändringar utreds enligt huvudregeln i indelningslagen av
Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har dock i praktiken endast
utrett mindre indelningsändringar på egen hand. Alla större utredningar har kollegiet uppdragit åt en särskild utredare att göra. Om
det är regeringen som på eget initiativ tagit upp en fråga om indelningsändring har det vid flera tillfällen tillsatts särskilda utredningar som utrett frågan.
Om det inte är kommunen eller landstinget som har ansökt om
indelningsändringen, har Kammarkollegiets förfarande inletts med
en preliminär remiss för att ta reda på berörda kommuners och
landstings inställning till en ändring. Remissen innebär att kommunen, landstinget och länsstyrelsen ombetts att yttra sig över
ansökan. Om en berörd kommun eller ett berört landsting avstyrkt
en föreslagen ändring i indelningen eller en utredning av en sådan
ändring, har ofta ingen ytterligare utredning gjorts utan ansökan
avslagits.
Det kan förekomma, framför allt i ärenden av mindre omfattning, att det finns en tillräcklig utredning redan vid ansökningstillfället. I sådant fall behöver någon särskild utredning inte göras
(prop. 1978/79:157 s. 115). Vid utredningen ska samråd ske med de
kommuner respektive landsting som ”har intresse” av frågan. Detta
innebär enligt förarbetena att samråd ska ske inte bara med kommuner respektive landsting som direkt skulle beröras av ändringen
utan även med kringliggande kommuner respektive landsting i den
mån en ändring skulle vara av betydelse för dessa, t.ex. genom att ett
mellankommunalt samarbete påverkas (prop. 1978/79:157 s. 115 f.).
Upplysningar brukar inhämtas från statliga myndigheter, till
exempel Skatteverket. Kontakter tas även bland annat med den
kommun eller det landsting som är aktuellt för indelningsändring
och med aktionsgrupper. Vid ändringar i kommunindelningen ska,
när det finns skäl till det, en särskild undersökning göras av befolkningens inställning till en indelningsändring. Enligt förarbetena bör
undersökningen inte genomföras förrän utredningen framskridit så
långt att frågorna blivit ordentligt belysta och information kunnat
spridas till dem som ska delta i undersökningen. Om befolkningens
mening redan står klar, till exempel för att kommunen som ett led i
sin behandling av frågan har hört befolkningen, behöver naturligtvis
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någon särskild undersökning som regel inte ske (prop. 1978/79:157
s. 117). Om den särskilda utredaren finner skäl till en sådan undersökning, anmäls detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan.
Undersökningen kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Det är länsstyrelsen som bestämmer
genom vilket förfarande undersökningen ska göras samt hur omfattande den ska vara. Länsstyrelsen får anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras genom detta.
När Utredningen om indelningsändringar lämnade sitt betänkande i december 2004 hade det de senaste åren i genomsnitt kommit
in cirka fem ansökningar om indelningsändring per år till Kammarkollegiet. Ansökningarna gällde till ungefär hälften var kommundelningar och gränsjusteringar. Inga ansökningar om kommunsammanläggning hade gjorts. Genom kommundelningsbeslut efter
indelningslagens ikraftträdande år 1979 hade elva nya kommuner
bildats, varav fem under 1980-talet, fem under 1990-talet och en
dittills under 2000-talet. De enda ändringar i landstingsindelningen,
utan samband med kommunindelningsändringar, som förekommit
under denna tid skedde i samband med bildandet av Skåne län och
Västra Götalands län. I samband med detta undersöktes befolkningens inställning angående överflyttning av Mullsjö och Habo kommuner från Skaraborgs läns landsting till Jönköpings läns landsting.
I övrigt förekom inte någon undersökning av befolkningens inställning när Västra Götalands läns landsting och Skåne läns landsting
bildades.
Under 2008 ansökte landstingen i Norrbottens, Västerbottens och
Västernorrlands län om få slås samman till ett landsting. Jämtlands
läns landsting ansökte samma år om att bilda ett nytt landsting där
Ånge och Sundsvalls kommuner skulle ingå. Gävleborgs, Dalarnas
och Uppsala läns landsting ansökte 2008 om att de tre landstingen
samt Örebro läns landsting skulle läggas samman. Regeringen beslutade den 29 januari 2009 att överlämna samtliga ansökningar till
Kammarkollegiet för utredning om en förändring av landstingsindelningen. Den 10 november 2009 avstyrkte Kammarkollegiet
ansökningarna men förordade samtidigt fortsatt utredning. Kammarkollegiet ansåg att det fanns flera faktorer som talade för en landstingssammanläggning i Norrland och Svealand men att det fanns
oklarheter kring de geografiska gränsdragningarna.
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Regeringen beslutade därför den 11 februari 2010 att till Utredningen om indelningsändringar lägga ett nytt uppdrag att pröva om
det är möjligt att finna en gränsdragning som uppfyller förutsättningarna för ändrad landstingsindelning. Utredningen redovisade
uppdraget i rapporten Sammanläggningar av landsting i Norrland
och Svealand.
5.4.1

Heby kommun

Heby kommun inkom första gången i december 1998 med en
ansökan om att få byta län och landsting från Västmanlands län till
Uppsala län och landsting. Regeringen avslog ansökan. Hösten
2000 väcktes motioner i bostadsutskottet i vilka förordades att
regeringen skyndsamt skulle bifalla Heby kommuns ansökan om
ändrad länstillhörighet. Motionerna behandlades av bostadsutskottet i
betänkandet 2000/01:BoU13. Utskottet föreslog att riksdagen skulle
tillkännage för regeringen att en utredning skulle göras med syfte
att öka medborgarnas inflytande över sådana förändringar i länsoch landstingsindelningen som gäller deras kommun och anförde
därutöver: ”Genom ett tillkännagivande
skottet nu föreslår kommer riksdagen otvetydigt att ta ställning för
att en fråga om indelningsändring, under angivna förutsättningar,
skall avgöras med betydligt ökad tyngd lagd till den folkliga
opinionen. Utskottet utgår från att regeringen efter tillkännagivandet kommer att avgöra indelningsfrågor i enlighet med riksdagens
ställningstagande. Så bör t.ex. bli fallet om Heby kommun förnyar
sin ansökan.” Utskottets förslag till tillkännagivande bifölls av
riksdagen den 12 juni 2001.
Heby kommun inkom den 26 juni 2001 till regeringen med en
ny ansökan om byte av landstings- och länstillhörighet. Regeringen
beslutade den 11 oktober 2001 att avslå även denna ansökan. Sedan
regeringen för andra gången avslagit Heby kommuns begäran om
att kommunen skulle överföras till Uppsala län behandlade bostadsutskottet hösten 2001 två motioner om Heby kommuns länstillhörighet. I samband härmed upprättade utskottet på eget initiativ
ett förslag till en ny lag som bestämmer kommunernas länstillhörighet. Detta utmynnade så småningom i den ovan redovisade

186

SOU 2018:10

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter …

Utredningen om indelningsändringar, som inte resulterade i några
författningsändringar.
I februari 2005 inkom Heby kommun med en ny ansökan om
att få byta län och landsting från Västmanlands län till Uppsala län.
Ärendet utreddes av Kammarkollegiet som i juni 2005 yttrade sig
till regeringen. Regeringen föreslog i propositionen Förändrad länsindelning m.m. (prop. 2005/06:24) en utvidgning av Uppsala län.
I propositionen anförde regeringen bland annat följande. I samband med de allmänna valen 1998 genomfördes en rådgivande
folkomröstning i Heby kommun i syfte att undersöka kommunmedlemmarnas åsikt i fråga om vilket län kommunen borde tillhöra
i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att 57,7 procent
av de röstande valde alternativet Uppsala län medan 39,9 procent
föredrog alternativet Västmanlands län. 2,4 procent av rösterna var
blanka eller ogiltiga. Valdeltagandet var 75,3 procent. Det var endast
befolkningen i Heby kommun som deltog i folkomröstningen, inte
övriga invånare i Västmanlands respektive Uppsala län. Som skäl
för sitt avslag av Heby kommuns första ansökan 1998 anförde
regeringen bland annat att Västmanlands läns landsting hade avstyrkt indelningsändringen då den riskerade att medföra att sjukhuset i Sala skulle vara tvunget att läggas ned. En nedläggning av
sjukhuset skulle enligt regeringen försämra sjukvården både i Heby
kommun och för övriga invånare i Västmanland. Regeringen anförde
vidare som skäl för sitt avslag att även om en majoritet i Heby
kommun varit för länsbyte så var opinionen splittrad geografiskt
där boende i öster ville tillhöra Uppsala län medan boende i väster
ville tillhöra Västmanlands län. Vid en samlad bedömning fann regeringen den gången inte skäl att ändra länsindelningen.
I propositionen 2005 anförde regeringen: En överföring av Heby
kommun från Västmanlands län till Uppsala län har diskuterats
under lång tid. Kommunen genomförde redan 1998 en folkomröstning enligt vilken en majoritet av kommunmedlemmarna önskade
tillhöra Uppsala län. Kommunen har i samband med sin ansökan i
februari 2005 gjort bedömningen att den opinion för länsbytet som
kom till uttryck i folkomröstningen finns kvar. Kammarkollegiet
har låtit utreda frågan och förordar att den av Heby kommun önskade
indelningsändringen genomförs. Vissa av remissinstanserna hade anfört att resultatet av Ansvarskommittén borde avvaktas innan beslut
fattades om Heby kommuns länstillhörighet. Regeringen instämde
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i att Ansvarskommitténs kommande slutbetänkande var en omständighet som talade mot en förändrad länstillhörighet för Heby kommun i det läget. På samma sätt var även det faktum att folkomröstningen 1998 visade att väljaropinionen i Heby kommun var splittrad
på så vis att det finns en klar geografisk skiljelinje vad gällde befolkningens uppfattning i frågan om länsbytet en omständighet
som talade mot en förändrad länstillhörighet. Regeringen ansåg dock
att såväl de näringsgeografiska faktorerna som kommunmedlemmarnas önskan utgjorde starka skäl som talade för att Heby kommun
borde föras över till Uppsala län. Dessa skäl övervägde enligt regeringens mening de omständigheter som talade mot ett länsbyte.
Regeringen föreslog därför att Heby kommun från och med den 1
januari 2007 skulle ingå i Uppsala län. Västmanlands läns landsting
hade då ändrat inställning och anfört att det vore lämpligast att avvakta resultatet av Ansvarskommittén innan man fattade beslut om
Heby kommuns länstillhörighet. Om detta inte bedömdes möjligt
tillstyrkte dock landstinget överföringen av Heby till landstinget i
Uppsala län under förutsättning att Västmanlands läns landsting erhöll
kompensation för omställningskostnaderna. Riksdagen beslutade i
enlighet med regeringens förslag.
Värt att notera är alltså att relativt stor vikt lades vid väljaropinionen i regeringens motivering trots att det inte finns någon
bestämmelse om befolkningens önskemål och synpunkter i lagtexten när det gäller ändringar i landstingsindelningen. Regeringen
kom dock fram till olika bedömningar i sakfrågan trots att ingen ny
folkomröstning genomfördes vid det senare tillfället.
5.4.2

Inhämtande av befolkningens synpunkter
i samband med senare års indelningsändringar

Några beslut om ändrad landstingsindelning har inte fattats sedan
överföringen av Heby kommun till Uppsala län och landsting.
I mars 2013 beslutade Trosa kommun att ansöka hos regeringen
om en ändrad läns- och landstingstillhörighet från Södermanlands
till Stockholms län och landsting. I maj 2013 genomfördes en folkomröstning i kommunen. Ungefär 60 procent av de röstande röstade
för att fortsätta tillhöra Södermanlands län. Strax över 62 procent
av kommunens röstberättigade deltog i omröstningen. Med anled-
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ning av resultatet i folkomröstningen drog kommunen tillbaka sin
ansökan om indelningsändring.
När det gäller ändrad kommunindelning har det varit 3–4 något
större ärenden under senare år:
– 2009 beslutade regeringen (efter att Kammarkollegiet tillstyrkt
ansökan från kommunerna) att gränsen mellan Vaxholms kommun och Lidingö kommun skulle ändras på så sätt att ögruppen
Storholmen fördes över från Vaxholms till Lidingö kommun.
– Vid flera tillfällen har det kommit in ansökningar om att Torslanda
(som tillhör Göteborgs kommun) ska bilda egen kommun. Ansökan avslogs av Kammarkollegiet senast 2011. Regeringen fattade
beslut om Torslanda i juni 2012.
– Tullingepartiet har flera gånger ansökt om att Tullinge (som
tillhör Botkyrka kommun) ska få bilda egen kommun. Kammarkollegiet avslog ansökan senast i november 2016. Ärendet överklagades till regeringen. Regeringen delade Kammarkollegiets
bedömning och avslog överklagandet.
I övrigt har ärendena handlat om små justeringar av gränser, med
någon eller några fastigheter som byter kommun.
I två av de ovan nämnda ärendena har Kammarkollegiet uppdragit åt Länsstyrelsen att göra en undersökning om befolkningens
inställning:
Det ena gällde ögruppen Storholmens överföring från Vaxholms
till Lidingö kommun. I detta ärende skickade länsstyrelsen i
Stockholms län ut en enkät till 377 personer, varav 97 folkbokförda
och 280 fastighetsägare på Storholmen. Av de folkbokförda svarade
79 personer på enkäten. 62 av dessa svarade ja (att Storholmen
borde föras över till Lidingö kommun) och 16 svarade nej. Av fastighetsägarna svarade 186 personer, 102 svarade ja och 70 svarade nej.
I det andra ärendet uppdrog Kammarkollegiet i januari 2011 åt
länsstyrelsen i Västra Götalands län att göra en undersökning om
befolkningens inställning till en indelningsändring, som skulle avse
befolkningen i den del som föreslogs skiljas från Göteborgs kommun (Torslanda och Björlanda församlingar). Länsstyrelsen beslöt
att låta genomföra en opinionsundersökning och lämnade uppdraget
till Markör Marknad och Kommunikation AB. Opinionsundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 003 personer.
De intervjuade fick svara på dels om de var för eller emot en
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delning men också om de trodde att en delning skulle innebära en
förbättring eller försämring inom skola, barnomsorg, äldreomsorg,
kollektivtrafik, övrig kommunal service, kommunal demokrati, samhörighetskänsla och hur de trodde att skattetrycket skulle bli vid en
delning. 47 procent av de intervjuade var för en delning medan
25 procent var emot, 24 procent var varken för eller emot och 4 procent svarade vet ej eller att de inte ville svara. Göteborgs kommun
anförde i ärendet att befolkningen i hela nuvarande Göteborgs
kommun borde ha tillfrågats om inställningen till en kommundelning.
När det gäller frågan om Tullinge gjordes ingen särskild undersökning eftersom det då nyligen hade genomförts en folkomröstning i kommunen.

5.5

Folkinitiativ enligt kommunallagen

Enligt 5 kap. 36 § första stycket kommunallagen (2017:725) får
fullmäktige besluta att det, som ett led i beredningen av ett ärende
som fullmäktige ska handlägga, ska hämtas in synpunkter från medlemmarna. Detta kan enligt bestämmelsens andra stycke ske genom
folkomröstning,
ning eller något liknande förfarande.
Enligt 8 kap. 2 § samma lag får ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga väckas i fullmäktige av minst tio procent av de
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).
Enligt 5 kap. 37 § ska, om ett sådant folkinitiativ har väckts
fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan
besluta om den, och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar
mot förslaget.
I kommunallagstiftningen har det sedan 1977 funnits bestämmelser som gör det möjligt för kommuner och landsting att anordna
folkomröstningar. Ett sådant beslut fattas med enkel majoritet i
fullmäktige. Den 1 juli 1994 infördes en möjlighet för kommunoch landstingsmedlemmar att väcka ett ärende i fullmäktige om att
hålla folkomröstning i en viss fråga, s.k. folkinitiativ. Bestämmelserna byggde på frivillighet i den meningen att fullmäktige kunde
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välja att avslå eller bifalla initiativtagarnas begäran om folkomröstning.
Folkinitiativet förstärktes den 1 jan 20112 på så sätt att huvudregeln blev att en folkomröstning ska hållas om inte en kvalificerad
majoritet (två tredjedelar) av fullmäktige beslutar att en folkomröstning inte ska hållas. I samband med denna ändring höjdes också
tröskeln för att väcka ett folkinitiativ från fem till tio procent av
samtliga röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmar.
Vid prövningen av frågan om en folkomröstning ska hållas har
fullmäktige dock initialt att ta ställning till om det ärende som
initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen
och avser en sådan fråga som fullmäktige kan besluta om.
5.5.1

2014 års Demokratiutredning

I betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) resonerar
2014 års Demokratiutredning kring det förstärkta folkinitiativet i
kommunallagen3. Införandet av det förstärkta folkinitiativet innebar utökade möjligheter för direktdeltagande i kommunernas och
landstingens beslutsprocesser.
Den sammantagna erfarenheten av det förstärkta folkinitiativet
vittnar dock enligt utredningen om en problemfylld process. Några
av de initiativ till lokala folkomröstningar som har väckts i olika delar
av landet har skapat spänningar och motsättningar i den lokala demokratin. Samtidigt visar det stora antalet folkinitiativ på medborgarnas intresse och efterfrågan av en möjlighet att påkalla kommunala
folkomröstningar. Opinionen för kommunala folkomröstningar är
dessutom stark i Sverige och det finns enligt utredningen inget som
tyder på att erfarenheterna från de kommunala folkomröstningarna
som genomförts sedan 2011 har påverkat denna.
Även om det har uppstått problem i samband med folkinitiativen och folkomröstningarna menar utredningen att värdet av att
väljarna har en möjlighet till direktdeltagande i politiska beslutsprocesser överväger de negativa erfarenheterna från det förstärkta
folkinitiativet. Vidare anser utredningen att dessa problem inte en2
3

Prop. 2009/10:80.
s. 463–464.
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bart kan ses som ett resultat av det reformerade folkinitiativet som
sådant. Ett beslutsfattande som inte tar hänsyn till eller bemöter
starka folkopinioner som uttrycks av olika väljargrupper mellan valen
är i sig ett demokratiproblem. Att dessa väljare valt att kräva en
folkomröstning visar på en svaghet i den representativa demokratin.
Den styrande majoriteten har varit oförmögen att fånga upp och
bemöta det missnöje som olika väljargrupper gett uttryck för.
Utredningen menade också att de grundläggande principerna
för folkinitiativet, dvs. att det krävs ett stöd på tio procent av de
röstberättigade i kommunen eller landstinget för att väcka ett initiativ
och två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna för att avslå det, är
en bra avvägning mellan det representativa beslutsfattandet och inslaget av deltagardemokrati. Det finns inget som tyder på att tröskeln
för antalet nödvändiga namnunderskrifter är för hög. Även om de
flesta folkinitiativ har skett i små kommuner har även namninsamlingar varit framgångsrika i befolkningsrika och till ytan stora kommuner och landsting, såsom Göteborgs
läns landsting. Möjligheten för en kvalificerad majoritet på två tredjedelar att avslå ett initiativ ger enligt utredningens mening fullmäktige en tillräcklig maktbefogenhet att avgöra vad som ska vara
föremål för folkomröstning.
Utredningen föreslog bland annat att det inte ska vara nödvändigt för initiativtagare att uppvisa egenhändiga namnteckningar utan
att det ska vara möjligt att samla in underskrifter via internet.
Utredningens betänkande har remitterats och bereds i regeringskansliet.

5.6

Konstitutionsutskottets betänkanden

I konstitutionsutskottets betänkande med anledning av regeringsförslaget om en utvidgning av Uppsala län behandlade utskottet
även motioner från den allmänna motionstiden 2005 med förslag
om en ändrad indelningslag. Motionerna innehöll förslag om dels
en ändring i indelningslagen med innebörden att beslut om landstingsindelningen ska fattas av riksdagen, dels en förstärkning av
medborgarnas makt vad gäller ändringar i indelningen av såväl
kommuner som landsting. Utskottet avstyrkte dessa motioner med
hänvisning till att Utredningen om indelningsändringar i sitt be-
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tänkande hade pekat på ett antal principiella och praktiska problem
med den beslutsordning som utredningen enligt sina direktiv hade
haft i uppdrag att utreda (se avsnitt 5.3 ovan). Till detta ställningstagande fogade ledamöter (M, FP, KD, C, MP) ett särskilt yttrande
där det framhölls att motionärernas önskan att öka riksdagens och
kommuninvånarnas inflytande över kommunindelningen fortfarande
var en angelägen fråga. Hur medborgarinflytandet i framtiden ska
kanaliseras fick emellertid anstå enligt det särskilda yttrandet.
Under de därpå följande riksdagsåren behandlade konstitutionsutskottet vid ett flertal tillfällen motioner som tog upp olika frågor
om den regionala indelningen. Motionerna avstyrktes med hänvisning till det arbete som bedrevs av Ansvarskommittén respektive
Utredningen om den statliga regionala förvaltningen och sedermera
till beredningen av de framlagda utredningsförslagen.
Våren 2014 föreslog utskottet med anledning av ett antal motioner
från den allmänna motionstiden ett tillkännagivande om att regeringen borde återkomma till riksdagen med ett förslag om en helhetslösning för den regionala organisationen (bet. 2013/14:KU30).
Utskottet konstaterade att den regionala nivån sett över landet
kommit att få en asymmetrisk politisk organisation. Riksdagen
biföll utskottets förslag om ett tillkännagivande (rskr. 2013/14:158).
Även riksmötet 2014/15 behandlade konstitutionsutskottet ett antal
motionsförslag om regionalisering med mera. Utskottet avstyrkte
motionerna med hänvisning till att civilministern hade aviserat en
regionreform och uttalat en ambition om en bred politisk förankring kring en kommande indelning (bet. 2014/15:KU18).
I juni 2016 har riksdagen i ett tillkännagivande i samband med
behandlingen av propositionen Övergångsstyre
ändrad kommun- och landstingsindelning (prop. 2015/16:121) anfört
att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden att befolkningens önskemål och synpunkter
ska beaktas vid ändringar i landstingsindelningen (bet. 2015/16:KU25
och rskr. 2015/16:291).
Utskottet (vars förslag riksdagen biföll) ansåg att förändringar i
landstingsindelningen kan påverka människors vardag lika mycket
som förändringar i kommunindelningen. Landstingen ansvarar för
viktiga
ukvård och kollektivtrafik. Medborgarperspektivet bör iakttas i lika hög grad vid ändringar i landstingsindelningen som vid ändringar i kommunindelningen.
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Vidare ville utskottet särskilt framhålla att förändringar i landstingsindelningen påverkar den regionala demokratin och den regionala representationen. Det kan få stor betydelse för enskilda vilket
landsting de tillhör. Det handlar om hur man som medborgare ska
representeras och möjligheterna till politisk delaktighet. Det är
därför av största betydelse att hänsyn tas till befolkningens önskemål och synpunkter vid förändringar av landstingsindelningen.
Landstingsindelningen är avhängig av länsindelningen på det sättet
att enligt 1 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)4 ska varje landsting
omfatta ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Om
staten vill ändra sin administrativa indelning är således huvudregeln
att även landstingsindelningen då ska ändras. Enligt utskottet är det
dock från ett demokratiskt perspektiv viktigt att även i dessa fall ta
hänsyn till befolkningens önskemål och synpunkter. Statens önskemål om att ändra den administrativa indelningen av landet bör således inte innebära att man avstår ifrån att beakta medborgarnas
inställning.
Regleringen av ändringar i landstingsindelningen bör enligt utskottet innebära att hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och
synpunkter. En särskild undersökning av befolkningens inställning
bör göras när det finns skäl till det. Hur önskemålen och synpunkterna ska inhämtas och beaktas bör övervägas på ett lämpligt sätt i
varje enskilt fall, med beaktande av till exempel att förslag om sammanslagningar av flera landsting kan förväntas bygga på en helhetsanalys av den tilltänkta, nya enhetens behov och förutsättningar.
Hänsynstagandet till befolkningens önskemål och synpunkter är enligt utskottet viktigt, samtidigt som det också är viktigt att beredningen av förslag till sammanslagningar inte onödigtvis fördröjs. Om
regleringen bör vara identisk med den som i dag gäller för ändringar av kommunindelningar eller anpassas till de särskilda förhållanden som kan råda när landstingssammanslagningar övervägs
bör bli föremål för närmare överväganden under den fortsatta beredningen av frågan.
Utskottet betonade att ställningstagandet i denna del inte inrymmer någon värdering av om landstingssammanslagningar är önskvärda och lämpliga eller inte, utan enbart rör processen för det fall
sammanslagningar övervägs. Utskottet anser sammanfattningsvis att
4

1 kap. 1 § i kommunallagen (2017:725).
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regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder av
innebörden att regler införs om att beakta befolkningens önskemål
och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.

5.7

Processen inför och efter Indelningskommitténs
delbetänkande

Enligt de ursprungliga direktiven skulle kommittén föreslå en ny
läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i
väsentligt färre län och landsting (dir. 2015:77). Det var enligt
direktiven av särskild vikt att kommittén förde dialog med och
kontinuerligt inhämtade synpunkter från berörda landsting, kommuner, kommunala samverkansorgan, länsstyrelser, andra berörda
myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Arbetet bedrevs i öppen dialog med berörda parter vilka också
löpande informerades om processen. SKL bjöd in samtliga landsting att utse representanter till en samrådsgrupp. Gruppen bestod
av ledande företrädare för kommuner, regionförbund och landsting
i länen. I de flesta fall representerades såväl landstinget som kommuner från respektive län. Representanterna i samrådsgruppen
uppmanades även att ta ett särskilt ansvar för att samordna diskussionerna i länet. Kommittén höll såväl gemensamma möten med
samrådsgruppen som medverkade vid bilaterala möten med politiska företrädare för varje län för att inhämta kunskap och diskutera arbetet.
I januari 2016 presenterades ett utkast till utgångspunkter för en
indelning och i mars 2016 presenterades ett diskussionsunderlag i
form av en kartbild.
Kommittén träffade också ett stort antal intresseorganisationer
för att diskutera förslagen och inhämta synpunkter. Vidare deltog
kommittén i ett stort antal seminarier och konferenser.
Stora delar av samrådsgruppen uttryckte tidigt i arbetet en
önskan att kommittén, efter att ha haft dialog med politiska företrädare för samtliga län, skulle presentera ett diskussionsunderlag i
form av en kartbild. Detta presenterades, som nämnts, den 9 mars
2016. Efter det genomfördes gemensamma möten med politiska
företrädare i respektive föreslaget nytt län. Vid mötena diskuterades bland annat hur respektive nuvarande län ställde sig till det
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framlagda förslaget som helhet och i delar. Kommittén konstaterade, efter samtalen, att det fanns ett starkt stöd för att bilda färre
och större län och landsting. I flertalet län gav en politisk majoritet
uttryck för en acceptans av en fortsatt process utifrån det framlagda förslaget. Enligt direktiven skulle kommittén om det var möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kunde
träda i kraft den 1 januari 2019 genomföra den utredning som krävs
enligt indelningslagen och senast den 30 juni 2016 lämna ett delbetänkande med förslag om ny indelning i dessa delar.
Kommittén föreslog i delbetänkandet Regional indelning – tre
nya län (SOU 2016:48) bildandet av Norrlands, Svealands och Västra
Götalands län och motsvarande landsting. Kommittén bedömde att
det i samtliga av de befintliga län som skulle ingå i dessa tre nya län
och landsting fanns en politisk majoritet för förslagen. Detta
bekräftades av remissvaren på delbetänkandet.
Kommittén hade inte i uppdrag
att
synpunkter, utan förankringsprocessen skulle ske genom de politiskt valda företrädarna. Under processen, särskilt efter att förslaget
till kartbild presenterats, blev debatten i flera län intensiv. I andra län
uppmärksammades knappast frågan alls. I Jämtlands län bildades
folkinitiativet ”Rösta om Stornorrland” som samlade in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Initiativet
överlämnades till fullmäktige i landstinget. Även i Norrbotten lämnade ett folkinitiativ en begäran om folkomröstning till fullmäktige. Folkinitiativet valde följande formulering.
Folkinitiativet föreslår att de röstberättigade medborgarna i Norrbottens
län ska få folkomrösta om Norrbotten ska ingå som en del i en storregion med andra län och landsting eller inte. Motivet är att Norrbotten
är stort nog och själv klarar framtidens utmaningar inom sina ansvarsområden. Folkinitiativet föreslår vidare att landstingsfullmäktige i
Norrbottens län, efter resultatet av en folkomröstning, ska besluta om
att rikta en skrivelse till regering och riksdag där man kräver att folkomröstningens resultat ett ja eller nej till storregion respekteras.

Regionfullmäktige i Norrbotten beslutade vid ett sammanträde den
15 februari 2017 att avslå begäran om folkomröstning med följande
motivering:
Folkinitiativet avslås då det inte längre finns något förslag från regeringen att ta ställning till och allmänna opinionsyttringar ligger inte inom
den kommunala kompetensen för Region Norrbotten att besluta om.
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Fullmäktiges beslut överklagades. I en dom meddelad den 6 oktober
2017 av Förvaltningsrätten i Luleå (mål nr 598-17) avslogs överklagandet. Domen har vunnit laga kraft. Förvaltningsrätten anförde i
huvudsak följande.
Förvaltningsrätten noterar inledningsvis att frågan om regional indelning är en fråga som i högsta grad berör medborgarna i de län som
omfattas av förslaget. Ett allmänt intresse förutsätter dock inte nödvändigtvis att det föreligger ett kvantitativt betydande behov av ett
landstings engagemang. Allmänintresset får bedömas med utgångspunkt
i om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt osv, att regionfullmäktige
befattar sig med angelägenheten. Att en fråga är av stort intresse för
många av länets invånare medför inte att frågan också är av allmänt
intresse ur ett landstings- och kommunalrättsligt perspektiv. För att så
ska vara fallet måste frågan också täckas av landstingets kompetens (jfr
Kammarrätten i Sundsvalls dom med mål nr 2643-06).
I målet har framkommit att Regeringen uttalat att det inte längre
kommer att ingå i indelningskommitténs uppdrag att föreslå en ändrad
länsindelning. Vidare har Region Norrbotten tidigare lämnat yttrande i
frågan om ändrad länsindelning genom den tidigare landstingsstyrelsen.
Av indelningslagen framgår att det ankommer på Regeringen att besluta om ändring i rikets indelning i landsting. Av indelningslagen
framgår uttryckligen att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter när det gäller ändringar i kommunindelningen.
Motsvarande bestämmelse i indelningslagen saknas när det gäller ändringar i landstingsindelningen. Region Norrbotten har således inte någon
egen beslutanderätt avseende frågan om indelning i landsting.
Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning att folkinitiativet såsom det utformats framförallt rör en statlig angelägenhet och
saknar en klar avgränsning gentemot Regeringens beslutanderätt i frågan.
Folkinitiativet är därför inte en sådan fråga som Region Norrbotten
får besluta om. Därmed är inte heller de formella förutsättningarna för
att ta upp frågan om folkomröstning uppfyllda. Det var då inte olagligt
för fullmäktige att med enkel majoritet avslå folkinitiativets begäran
om folkomröstning. Sammantaget kan det inte anses att de klagande
skulle ha visat att regionfullmäktiges beslut att avslå folkinitiativets
begäran om folkomröstning skulle ha varit olagligt eller tillkommit på
otillbörligt sätt. Överklagandet ska därför avslås.

5.8

Överväganden och förslag

De regler som gäller vid ändringar av kommunindelningen respektive landstingsindelningen överensstämmer i stora delar. Det finns
dock vissa skillnader. När regeringen ska pröva frågan om en änd-
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ring av en eller flera kommuners indelning ska särskild hänsyn tas
till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som
berörs av ändringen. Skulle en av dessa kommuner motsätta sig en
ändring kan beslut om en ändring bara fattas om det finns synnerliga skäl. Det anges också i indelningslagen
ring av kommunindelningen ska särskild hänsyn tas till befolkningens önskemål och synpunkter. När det finns skäl till det ska en
särskild undersökning göras om vilken inställning befolkningen har.
En sådan undersökning kan göras genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande.
När det gäller frågor om ändring av landstingsindelningar finns
det inte några bestämmelser om att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter hos berörda landsting. Inte heller att hänsyn
ska tas till berörda kommuners synpunkter. Däremot ska i den utredning som föregår beslutet samråd genomföras med de landsting
som har intresse av frågan. Det finns inte heller någon bestämmelse
om att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter när det gäller landstingsindelningen, eller någon motsvarighet till regeln om att det ska göras en särskild undersökning om befolkningens inställning till en indelningsändring.
Det är i huvudsak två skäl som har angetts för dessa skillnader.
För det första såg lagstiftaren framför sig att ändringar av landstingsgränser i regel är ändringar av mindre omfattning som knappast
påverkar andra landsting än de som är direkt berörda av ändringen.
Oftast sker de som följdändringar till ändringar i den kommunala
indelningen. Eftersom särskild hänsyn ska tas till befolkningens
synpunkter i den processen behövdes det enligt förarbetena inte
någon uttrycklig bestämmelse om detta när det gäller landstingsindelningen.
För det andra hänvisas det till att landstingsindelningen är knuten
till länsindelningen och därmed också till den statliga administrationen. Det finns med andra ord inte bara ett kommun- och landstingsperspektiv, utan också ett statligt perspektiv i frågan om ändring
av landstingsindelningen.
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Olika sorters ändringar
Det finns ett antal olika typer av indelningsförändringar som bestämmelserna i indelningslagen ska kunna hantera. Det kan t.ex.
handla om att:
• En kommun delas så att en eller flera delar av den tidigare kommunen bildar en eller flera nya kommuner. Detta är den vanligaste indelningsförändringen bland kommuner sedan kommunreformen avslutades 1974.
• Två eller flera kommuner läggs samman och bildar en större
kommun – något som dock inte skett sedan kommunreformen
avslutades, även om det diskuterats vid några tillfällen.
• Två eller flera landsting läggs samman och bildar ett större län –
t.ex. vid bildandet av Skåne och Västra Götalands län i slutet av
1990-talet (vid dessa sammanläggningar ingick även s.k. landstingsfria kommuner med ansvar för hälso- och sjukvård).
• Ett landsting delas genom att en eller flera kommuner ”byter”
län och därmed ingår i ett nytt landsting. Så skedde i samband
att Västra Götalands län bildades genom att Habo och Mullsjö
kommuner övergick till Jönköpings län, och i samband med att
Heby kommun bytte län från Västmanlands till Uppsala län.
• En mer omfattande förändring av kommun- och landstingsindelningen genomförs som berör hela landet.
Det finns, enligt vår mening, skäl att ytterligare harmonisera regleringen av kommunindelningsändringar och ändringar i landstingsindelningen. En förändring av landstingsgränser kan vara en följdändring av en ändring i kommunindelningen, men det är långt ifrån
det enda scenariot. Bildandet av Västra Götalands och Skåne län
och landsting i slutet av 1990-talet är exempel på när flera landsting
har lagts samman, vilket innebar att också den statliga förvaltningen
förändrades.
Kammarkollegiet har behandlat ett flertal ansökningar om sammanslagningar av två eller flera landsting under det senaste decenniet.
Till detta ska läggas att ett flertal utredningar har föreslagit en
kraftig reducering av antalet län och landsting. Vid överväganden
om ändringar i lagen är det därför av stor vikt att lagstiftningen kan
hantera även dessa typer av ändringar. Vi ser det därför som natur-
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ligt att reglerna för kommunindelningsändringar och ändringar av
landstingsindelningen harmoniseras.
Det finns däremot skäl för att bestämmelserna när det gäller
landstingen inte ska vara identiska med de regler som gäller för
kommuner. Det finns en direkt koppling mellan landstings- och
länsindelning
e län omfattar ett landsting. Som
Utredningen om indelningsändringar konstaterade så blir en konsekvens av regleringar beträffande landstingsindelningen att dessa
aktualiseras även vid sådana ändringar som sker till följd av ändring
i länsindelningen. Läns- och därmed landstingsindelningen har således
en tydlig koppling till statliga verksamheter och statlig administrativ
förvaltning. Denna koppling har dock försvagats under de senaste
decennierna. Länsgränserna är administrativa gränser tänkta att avgränsa den statliga verksamheten regionalt. Som nämnts har det skett
omfattande förändringar av statliga myndigheters regionala indelning
(se kapitel 3 om statsförvaltningen). Länsbaserade sektorsmyndigheter har ersatts av nationella en-myndigheter vilka har olika regionala indelningar som inte överensstämmer med länsindelningen.
Länsstyrelserna är i dag de enda statliga myndigheter vars indelning följer länsindelningen. Det kan ändock finnas skäl för förändringar av länsstyrelsernas indelning som kan väga lika tungt som
berörda landstings och kommuners intressen. Detta samband gäller
landstingsindelningen och inte den kommunala indelningen. Det är
ett viktigt skäl till att bestämmelserna när det gäller landstingen inte
ska vara identiska med de regler som gäller för kommuner enligt vår
uppfattning.
5.8.1

Landstingens synpunkter vid indelningsändringar

Förslag: Vid prövning av frågan om ändring i landstingsindelningen ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från
det eller de landsting som närmast berörs av ändringen.
Det ska krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring i
landstingsindelningen mot ett berört landstings vilja.
Såväl Kommundemokratiutredningen som Utredningen om indelningsändringar menade att den principiella likställigheten mellan
kommuner och landsting gör att motsvarande bestämmelser om
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hänsyn till kommuners synpunkter vid en indelningsförändring
också bör införas för landstingens del. Vi delar denna bedömning.
Vår uppfattning är att inställningen från berörda landsting ska
tillmätas stor vikt vid den sammantagna bedömningen. Det finns
skäl att införa en bestämmelse i indelningslagen som föreskriver att
särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från närmast
berörda landsting. Detta gäller särskilt när det är fråga om indelningsändringar som bara berör ett fåtal landsting.
Erfarenheterna av de senaste årens indelningsförändringar visar
att det bland såväl landsting som kommuner finns olika uppfattningar dels om en ändring över huvud taget ska ske, dels om hur en
eventuell ny indelning bör utformas. En del av dessa olika uppfattningar handlar om hur man prioriterar mellan olika perspektiv och
behov (t.ex. arbetsmarknad och tillväxt, hälso- och sjukvård, ekonomisk bärkraft samt formerna för politisk organisation).
Mer omfattande förändringar av landstingsindelningen innebär
att många, kanske samtliga landsting berörs. Det är därmed troligt
att det kan vara svårt att få till stånd en indelning som tillgodoser
varje enskilt landstings respektive kommuns förstahandsval. Det är
naturligtvis angeläget att en indelningsförändring har en så bred
acceptans som möjligt i berörda län och kommuner. Samtidigt är
det omöjligt att tillgodose samtliga aktörers olika intressen. En ny
administrativ indelning blir med nödvändighet en avvägning utifrån
en helhetsbedömning där vissa synpunkter och perspektiv kommer
att behöva tillmätas större vikt än andra. I det läget är det svårt att
se att man kan ge ett enskilt landsting och än mindre en enskild
kommun möjlighet att blockera genomförandet av en för hela landet
väl avvägd och nödvändig reform. Att en ändrad indelning ger bestående förbättringar för det stora flertalet landsting och kommuner
inom flertalet relevanta perspektiv utesluter inte att något eller
några landsting respektive kommuner kommer att motsätta sig förändringen utifrån i och för sig relevanta intressen.
Mot den bakgrunden bör det inte införas någon bestämmelse
om att det ska krävas synnerliga skäl för att genomföra en indelningsförändring mot ett enskilt landstings vilja. En sådan bestämmelse skulle, även om den inte innebär ett veto, medföra alltför
stora möjligheter att blockera en lösning som tillgodoser det stora
flertalets behov.
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Det gäller särskilt om det tas ett nationellt helhetsgrepp på den
regionala
inkluderar länsindelningen.
Här kan olika landstings intressen kollidera både med varandra och
med statens intressen. I sådana situationer skulle krav på synnerliga
skäl kunna innebära att enstaka landsting ges möjlighet att förhindra en väl avvägd helhetslösning som har ett brett stöd.
Samma frågeställning kan dock uppstå även när det gäller mindre
indelningsändringar, som till exempel en kommun som vill lämna
ett landsting för att ingå i ett annat. Det är i dessa fall inte självklart
att landstingets intresse ska väga tyngre än den berörda kommunens, utan detta måste vara en bedömning i varje enskilt fall.
Vår uppfattning är att det i stället för synnerliga skäl ska krävas
särskilda skäl för att besluta om en indelningsändring mot ett berört landstings vilja. Sådana särskilda skäl skulle kunna anses föreligga till exempel om det rör en ”mindre” förändring där en kommun på goda grunder vill ”byta län”. Det skulle också kunna handla
om att det finns starka skäl för en förändring av statens regionala
myndighetsindelning eller att det finns anledning att genomföra en
mer omfattande indelningsförändring där många landsting är berörda. I sådana situationer går det inte alltid att skapa konsensus
om hur indelningen ska se ut och där bör intresset av en fungerande
helhetslösning ges företräde framför enskilda landstings uppfattning.
Vilka landsting kan anses vara berörda?
Vår uppfattning är att de landsting vars indelning påverkas direkt
ska anses berörda – oavsett om man föreslås ingå i ett större landsting eller om en eller flera kommuner vill lämna eller ingå i landstinget. Vid en heltäckande indelningsändring bör samtliga landstings
synpunkter beaktas.
Även andra landsting än de vars indelning förändras bör ges möjlighet att framföra sina synpunkter. En ändring skulle till exempel
kunna bryta upp eller försvåra befintliga regionala samarbeten. Här
får göras en bedömning från fall till fall men utan att det krävs
särskilda skäl för att förändra indelningen mot sådana landstings
viljor.
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Kommunernas synpunkter vid indelningsändringar

Förslag: Vid prövning av frågan om ändring i landstingsindelningen ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från
den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen.
Bedömning: Det bör inte krävas särskilda skäl för att besluta
om en ändring i landstingsindelningen mot en berörd kommuns
vilja.
Kommunerna har ett nära samarbete med landstingen till exempel
när det gäller hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik
och kultur och har ett starkt intresse av hur landstinget fungerar.
Det är därför rimligt att särskild hänsyn tas även till berörda kommuners synpunkter. Det bör dock inte krävas särskilda skäl för att
frångå sådana synpunkter, utan dessa bör bedömas från fall till fall.
Det är ofrånkomligt att enstaka kommuner kan hamna i ett
större landstings geografiska periferi. Det är också ofrånkomligt att
färre landsting innebär färre residensstäder. Sådana och andra
nackdelar för en enskild kommun bör inte läggas till grund för att
enskilda kommuner ska kunna förhindra en i övrigt väl motiverad
förändring.
När det däremot handlar om önskemål från en kommun som är
belägen vid ett nytt större landstings gräns om att få ”byta landsting” kan det finnas anledning att tillmäta kommunens önskemål
stor vikt. Kommunen lär i detta läge genom ansökan eller på annat
sätt uttrycka sin vilja. I denna situation blir även de berörda (de
avlämnande respektive mottagande) landstingens uppfattningar relevanta. Ett problem i sammanhanget kan dock vara att dessa nya,
föreslagna landsting bara existerar i förslagsform och ännu inte har
några valda företrädare som kan uttrycka sin uppfattning. Bland annat
detta förhållande talar för att inte särskilt reglera sådana situationer.
Vilka kommuner kan anses vara berörda?
Synpunkter från samtliga kommuner inom berörda län bör inhämtas och beaktas. Önskemål från gränskommuner som vill byta
län bör dock tillmätas större tyngd och prövas särskilt i samband
med beredningen av förslaget av indelningsförändringen.
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Befolkningens synpunkter vid indelningsändringar

Förslag: Befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas
vid ändringar i landstingsindelningen.
Berörda landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt,
som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om
ändrad landstingsindelning inhämta synpunkter från sina medlemmar.
Enligt indelningslagens regler om ändring i kommunindelningen
ska, förutom till berörda kommuners synpunkter, särskild hänsyn
även tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Riksdagen har
alltså ansett att just när det gäller indelningsfrågor kan det finnas
skäl att särskilt inhämta befolkningens synpunkter. Såväl Kommundemokratikommittén som Utredningen om indelningsändringar ansåg
att motsvarande bestämmelser skulle införas även när det gäller
ändringar i landstingsindelningen. Utredningen om indelningsändringar föreslog dock att det i stället för ska skulle formuleras som
att
bör tas sådan särskild hänsyn
det till befolkningens önskemål
och synpunkter. Det kan nämligen enligt utredningen finnas skäl
att inte närmare utreda och beakta befolkningens inställning till en
större ändring i landstingsindelningen när ändringen är betingad av
statens önskemål att åstadkomma en mer ändamålsenlig indelning.
Vår uppfattning är att indelningslagens särskiljande av kommunerna genom sina folkvalda representanter respektive befolkningen
kan problematiseras. Fullmäktigeförsamlingarna är valda av och ansvariga inför medborgarna i kommunen eller länet. Enligt den representativa demokratins principer företräder fullmäktige befolkningen
och har ansvaret för att tolka den samlade folkviljan i kommunen
eller länet. Det innebär att de politiska partierna och deras förtroendevalda förutsätts ha en kontinuerlig dialog med kommunens
invånare. Fullmäktige förutsätts sedan kunna göra de ofta svåra och
komplicerade avvägningar mellan olika intressen som kommer till
uttryck. Det gäller inte minst en komplex fråga som en indelningsförändring. De frågor som en fullmäktigeförsamling måste väga
samman och ta ställning till är dessutom svåra att täcka i en frågeformulering i till exempel en folkomröstning eller opinionsundersökning.
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Vi delar dock Kommundemokratikommitténs uppfattning att
det på grund av indelningsfrågornas karaktär är rimligt att besluten
föregås av information och diskussion samt att de är väl förankrade.
Kommittén hänvisade bland annat till indelningsbeslutens långsiktiga karaktär och att såväl kommande generationer som politiska
majoriteter binds upp av besluten. Konstitutionsutskottet framhöll
även att förändringar i landstingsindelningen påverkar den regionala
demokratin och den regionala representationen. Det kan få stor
betydelse för enskilda personer vilket landsting de tillhör, enligt utskottet. Det handlar om hur man som medborgare ska representeras och möjligheterna till politisk delaktighet.
Av dessa skäl finns det anledning att särskilt reglera att hänsyn
ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Befolkningens
inställning måste dock vägas mot andra intressen och faktorer,
bland annat berörda kommuners och landstings inställning, näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden samt statens behov av att
göra förändringar i sin administrativa indelning. Eftersom dessa
intressen och faktorer varierar från fall till fall är det inte möjligt att
närmare ange hur en sådan avvägning bör göras. Befolkningens
synpunkter kommer sannolikt att tillmätas olika tyngd beroende på
vilken typ av indelningsändring det är fråga om, hur tydligt folkopinionen kommit till uttryck och andra omständigheter.
Det förefaller rimligt att befolkningens uppfattning har mer
avgörande betydelse exempelvis när en kommun överväger ett länsbyte. I detta sammanhang är det färre variabler som har betydelse
vilket gör att de förtroendevalda kan få mer tydlig vägledning av
medborgarnas synpunkter. Besluten bygger dock på olika avvägningar som kräver en helhetsbedömning som i grunden vilar på
politiska ställningstaganden och värderingar. Vi föreslår därför att
regleringen när det gäller ändringar i landstingsindelningen bör utformas på så sätt att befolkningens önskemål och synpunkter ska
beaktas, inte att särskild hänsyn ska tas till dessa synpunkter.
Vem ska inhämta synpunkterna?
Om befolkningens synpunkter ska kunna beaktas måste de på något
sätt hämtas in. När det gäller kommunindelningsändringar är det
länsstyrelsen som, när det finns skäl till det, ska göra en särskild
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undersökning om befolkningens inställning. Undersökningen kan
enligt bestämmelsen ske genom omröstning, opinionsundersökning
eller liknande förfarande. Det vanligaste i praktiken har dock varit
att kommunerna har genomfört folkomröstningar, varefter det inte
har ansetts finnas skäl för en särskild undersökning. I de fall länsstyrelserna har genomfört undersökningar har det rört sig om
opinionsundersökningar.
Vi anser att inhämtandet av befolkningens synpunkter bör ske
som ett led i den regionala representativa demokratins beredningsprocess och inte som en särskild undersökning utförd av en myndighet. På detta sätt kan befolkningens synpunkter vägas in som en
del av ett allsidigt beslutsunderlag såväl när fullmäktige ska ta ställning i frågan, som när regeringen ska fatta beslut om en eventuell
ändring. Vårt förslag är därför att berörda landsting, som ett led i
beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning, ska som huvudregel inhämta synpunkter från sina medlemmar. Ansvaret för detta genomförs ligger hos landstingsfullmäktige.
Hur och när ska synpunkter inhämtas?
I vårt uppdrag ingår att analysera för- och nackdelar med att reglera
hur och när befolkningens önskemål och synpunkter ska inhämtas.
Om det inte regleras på vilket sätt synpunkterna ska inhämtas är det
troligt att processerna kan komma att se olika ut i olika län. När det
gäller ändringar i form av en landsomfattande reform, eller då flera
landsting är berörda, finns det ett värde i en ordnad och samordnad
process. Det kan annars bli svårt att värdera och analysera resultaten. Det finns en risk att uppfattningar blir svåra att tolka och att
resultaten i vissa län får orimlig tyngd i förhållande till andra, där
man har haft andra processer. Av dessa skäl kan det vara en fördel
att reglera när och hur synpunkterna ska inhämtas.
Att reglera hur processen ska se ut innebär dock även nackdelar.
Det finns starka skäl för att kunna inhämta befolkningens önskemål och synpunkter i olika delar av landet på olika sätt. Det kan
vara stor skillnad mellan vilka frågor som är viktiga beroende på till
exempel länets läge och storlek. Det kan också finnas frågor som
bara är aktuella rent lokalt och som bör diskuteras i särskilda former.
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Det är också troligt att olika processer lämpar sig för olika sorters
indelningsändringar. Det krävs sannolikt olika metoder för inhämtande av befolkningens synpunkter beroende på om det är fråga om en
kommun som vill byta län eller en nationell reform. Ett ytterligare
skäl för att inte reglera när och hur en sådan process ska se ut är att
det skulle kunna leda till överklaganden kring själva processen även
om det egentligen handlar om ett missnöje med sakfrågan.
Det viktigaste enligt vår mening är att få en allsidig belysning med
synpunkter som kan ligga till grund för ett gediget beslutsunderlag.
Vår sammantagna bedömning är att, utöver att inhämtandet ska ske
som ett led i landstingens beredning av ett yttrande eller en ansökan, bör det inte ytterligare regleras hur och när synpunkterna
ska hämtas in.
Vilket underlag bör hämtas in?
För att beslutsfattarna ska ha en möjlighet att beakta och värdera
befolkningens synpunkter är det viktigt att dessa inte bara består av
ett ja eller nej till en tänkt förändring. Synpunkterna bör bygga på
information om såväl motiven till förslaget som konsekvenserna av
att det genomförs eller inte genomförs. De inhämtade synpunkterna bör vara av den karaktären och omfattningen att de kan utgöra
en del av ett allsidigt underlag för fullmäktiges beslut och i slutändan även regeringens beslut. Det kan variera vilka frågor som är
mest väsentliga att få belysta, även om det handlar om en reform
som berör hela landet. Dokumentationen av befolkningens synpunkter bör innehålla människors uppfattning kring förslagets olika
delar och dess konsekvenser för till exempel hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik och förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Även
sådana uppgifter som hur viktig denna fråga är för medborgarna är
av intresse.
För att en sådan process ska vara möjlig att genomföra krävs det
att
remisstid
landstingen
inför ett yttrande. De
tre månader som är normal remisstid är i detta fall inte tillräckligt.
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Olika metoder för inhämtande av synpunkter
Befolkningens synpunkter kan som tidigare nämnts hämtas in på
olika sätt. Ett alternativ är folkomröstningar, andra är medborgardialoger eller opinionsundersökningar. Det är också möjligt att
kombinera olika metoder.
Under senare år har begreppet medborgardialog blivit den vanligaste benämningen på de olika former som kommuner och landsting använder för att bjuda in individer, intresseorganisationer eller
andra aktörer att framföra synpunkter i en viss fråga. Begreppsanvändningen i såväl forskning som i offentliga dokument är inte
konsekvent utan medborgardialog används vanligen som en samlingsterm för olika metoder för att inhämta synpunkter från allmänheten. Vad gäller de valda formerna för dialog finns det en stor
variation. De sker bland annat i form av öppna möten, dialogmöten,
möten med specifik målgrupp, sociala medier, e-förslag, e-panel,
diskussionsforum på nätet samt medborgarstämmor eller byamöten.
De mest populära metoderna är de som innebär fysiska möten,
antingen öppna möten dit alla som vill bjuds in att delta eller möten
som riktar sig till specifika målgrupper5.
Medborgardialoger bör enligt 2014 års demokratiutredning i
första hand vara en metod för beslutsfattare att lyssna in och fånga
upp intressen och åsikter i samhället för att på så vis få ett bättre
beslutsunderlag. Genom en medborgardialog kan enskilda få möjligheter att framföra synpunkter och påverka beslut, men det måste
vara tydligt att besluten i sig fattas av de folkvalda. Det är vidare enligt utredningen viktigt att det demokratiska deltagandet är meningsfullt och att deltagarna genom att framföra sina synpunkter kan
göra avtryck i den politiska beslutsprocessen. Deltagandet får inte
heller bli en aktivitet som enbart engagerar ett fåtal individer med
specifika särintressen. Ett brett och representativt deltagande är
avgörande för att medborgardialogerna ska vara relevanta.
Ett strategiskt betydelsefullt beslut som att ta initiativ eller
ställning till ett förslag om indelningsförändring behöver beredas
genom en förankrande dialog med länets befolkning. En sådan kan
ske genom olika typer av medborgardialoger. Det är viktigt att det
finns ett genomarbetat underlag som beskriver motiv för och kon5

Låt fler forma framtiden, s. 394.
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sekvenser av en indelningsförändring vid genomförandet av sådana
dialoger. Sådana kan även kombineras med olika typer av enkäter
eller opinionsundersökningar. I en opinionsundersökning är det möjligt att få relativt nyanserade svar på olika aspekter av förslaget. Det
går även att ställa frågor om vilken kunskap och intresse för ämnet
den som svarar har. Fördelen med en dialog är dock att den som
deltar kan få en omedelbar reaktion på de egna inläggen och möjlighet att ställa frågor.
En dialog bör vidare genomföras vid tillfällen som ger befolkningen i olika delar av länet en rimlig chans att delta – vilket bör
innebära åtminstone ett dialogmöte i varje kommun. Sådana möten
kan även med fördel kompletteras med interaktiva dialoger. Det är
viktigt att medlemmarna informeras genom användandet av olika
sorters kanaler, till exempel lokalpress och sociala medier. Deltagandet bör också vara tillgängligt. De synpunkter som framkommer under dialogen bör dokumenteras och bifogas landstingets
formella ansökan om, eller yttrande över, förslaget till indelningsförändring.
På detta sätt kan man se till att förslag om indelningsändringar
är kända av medborgarna, att de har haft möjlighet att framföra sina
åsikter och att de förtroendevalda har kunnat värdera detta tillsammans med övrigt underlag när de tar ställning till förslaget.
Samtidigt utgör de synpunkter som inhämtats en del av det
samlade beslutsunderlaget inför den helhetsbedömning som sker
nationellt, i de fall det är fråga om en landsomfattande förändring.
Folkomröstningar
En annan metod för inhämtande av befolkningens synpunkter är
folkomröstningar. Vi har tidigare kommit fram till att inhämtandet
av befolkningens synpunkter bör vara ett led i landstingens beredning av ärendet. Folkomröstningar kan vara ett sådant led i beredningen, som det också uttrycks i kommunallagen. De uppfattas dock
ofta som en alternativ beslutsprocess.
Grundlagsutredningen diskuterade i betänkandet En reformerad
grundlag (SOU 2008:125) folkomröstningarnas roll inom den repre-
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sentativa demokratin6. De förde bland annat följande resonemang. I
regeringsformens inledningsparagraf slås fast att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt
statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den representativa
demokratin ger alla medborgare möjlighet att påverka politikens
utformning samt utkräva ansvar. Dessutom skapar den förutsättningar för en långsiktig och sammanhängande politik där besluten
kan utformas utifrån en helhetssyn.
Detta hindrar dock inte att det inom ramen för den representativa demokratin bör finnas utrymme för medborgarna att mer direkt
ta ställning i vissa frågor och folkomröstningar kan enligt utredningens mening på många sätt bidra till att stärka demokratin. De
helhetslösningar som väljarna tar ställning till vid val och som diskuteras under valrörelserna innebär många gånger att opinioner i flera
viktiga sakfrågor inte alltid blir tillräckligt genomlysta och beaktade. Under en mandatperiod inträffar dessutom alltid oförutsedda
händelser. Folkomröstningar kan vidare ge en särskild legitimitet
och tyngd åt vissa politiska beslut. Detta kan vara värdefullt i frågor
av stor vikt och långsiktig betydelse. Dessutom kan folkomröstningar förväntas öka medborgarnas intresse och engagemang för
politik, liksom känslan av delaktighet. Folkomröstningar har även
en folkbildande effekt. Slutligen har folkomröstningar en viktig
funktion att fylla i frågor där partierna internt är splittrade eller där
partimotsättningarna inte följer traditionella skiljelinjer i politiken.
Även om möjligheterna att hålla folkomröstningar således är ett
värdefullt komplement till den representativa demokratin kan folkomröstningar enligt Grundlagsutredningen aldrig bli annat än undantagsföreteelser sett i relation till denna. De representanter som väljs
att i folkets ställe fatta beslut ska stå till svars för dessa beslut vid
nästa val. Detta ansvarsutkrävande är en fundamental del av den
demokratiska processen i ett representativt system. En av nackdelarna med folkomröstningar är enligt Grundlagsutredningen att
en folkomröstning ofta är en relativt onyanserad metod för beslutsfattande, där valet i regel står mellan ett ja- och ett nejalternativ. En
annan risk med folkomröstningar är att helhetsperspektivet kan gå
förlorat om en fråga rycks ut ur ett större sammanhang. Det beslut
som en folkomröstning leder fram till i en enskild sakfråga kanske
6

s. 231 ff.
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inte är anpassat till politikens övriga inriktning och till vad den
ekonomiska situationen medger. Detta innebär inte minst att det
kan uppstå svårigheter för de förtroendevalda att långsiktigt planera
och ta ansvar för den förda politiken.
Grundlagsutredningen gjorde bedömningen att det inte borde
göras några ändringar av reglerna om rådgivande nationella folkomröstningar. Regeringen anslöt sig till denna bedömning.
Utredningen diskuterade även om det bör införas en möjlighet
till folkinitiativ på nationell nivå och konstaterade att det i dag finns
en sådan möjlighet endast på kommunal nivå. Det är också enligt
utredningens mening i lokala frågor som ligger nära medborgarna
som möjligheten till folkinitiativ är av störst värde. Det finns enligt
utredningen inte tillräckliga skäl för att införa en möjlighet till folkinitiativ på nationell nivå. Däremot föreslog utredningen en förstärkning av folkinitiativet i kommunallagen, vilket också genomfördes (se avsnitt 1.5).
Vi delar Grundlagsutredningens syn på den representativa demokratins roll när det gäller exempelvis ansvarsutkrävande, helhetsperspektiv och hänsyn till den ekonomiska situationen. Beträffande
mer omfattande ändringar av landstingsindelningen anser vi att folkomröstningar är ett trubbigt instrument för inhämtande av befolkningens synpunkter. Dels finns en generell svårighet att tolka vad ett
ja eller nej egentligen betyder, dels kräver en helhetslösning ett
hänsynstagande till en mängd olika intressen och perspektiv. Samtidigt skapar folkomröstningar förväntningar om att väga tyngre än
andra synpunkter.
Det är viktigt att notera att det som ska bedömas enligt indelningslagen är om en indelningsändring ger en bestående fördel, där
avvägningar ska göras exempelvis kring näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden. Detta gäller särskilt om det är fråga om mer
omfattande förändringar av landstingsindelningen där det med nödvändighet blir fråga om en avvägning utifrån en helhetsbedömning
och i än högre grad om man dessutom inkluderar statliga myndigheters regionala indelning.
Vår bedömning är därför att folkomröstningar inte är en lämplig
metod för att inhämta befolkningens önskemål och synpunkter när
det
landstingsindelningen.
gäller
När det
gäller mindre förändringar i indelningen, som att en kommun vill
byta län, framstår det som ett mer naturligt alternativ att hålla folk-
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omröstningar. Detta har också skett i Habo, Mullsjö, Heby och
Trosa kommuner. Möjlighet för fullmäktige att besluta om en sådan
folkomröstning finns i dagens bestämmelser i kommunallagen.
I denna finns också bestämmelserna om folkinitiativ som gör
det möjligt för 10 procent av befolkningen och en tredjedel av fullmäktige att få till stånd en folkomröstning. Det kan dock vara lämpligt
att komplettera en sådan folkomröstning med mer komplexa frågeställningar i till exempel en opinionsundersökning.
Uppenbart obehövligt
Det finns situationer när något särskilt inhämtande av befolkningens
önskemål och synpunkter inte är nödvändigt. Det gäller till exempel
mindre omfattande gränsjusteringar eller om befolkningens synpunkter redan har inhämtats. I de flesta fall av något mer omfattande
ändringar i indelningen finns det dock enligt vår mening skäl att
inhämta befolkningens synpunkter på förslaget. Det bör därför anges
i indelningslagen att befolkningens synpunkter ska inhämtas om
det inte är uppenbart obehövligt.
5.8.4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2020.
Enligt indelningslagen träder en indelningsändring i kraft den 1 januari
året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum om
ändringen är av sådan omfattning att ett landsting enligt den nya
indelningen inte bör företrädas av de gamla landstingsfullmäktige.
Ett beslut om en sådan indelningsändring ska meddelas senast
ett år innan ändringen ska träda i kraft. Vår bedömning är att nu
föreslagna ändringar ska träda i kraft i god tid före valet 2022. En
lämplig tidpunkt för ikraftträdande är den första januari 2020. Detta
innebär att de nya bestämmelserna tillämpas först vid en eventuell
mer omfattande ändring i landstingsindelningen som ska träda
i kraft den 1 januari 2023.
Det finns inget behov av några övergångsbestämmelser.
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Vi har i uppdrag att översiktligt kartlägga landstingens nuvarande
samverkan inom olika verksamhetsområden, redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen av samverkan, och föreslå
hur staten på en översiktlig nivå skulle kunna följa utvecklingen av
landstingens samverkan.

6.1

Kartläggning av befintlig samverkan

Landstingen samverkar med varandra i en mängd mer eller mindre
formaliserade strukturer. Sjukvårdsregionerna och arbetet inom programområdena för strukturfonderna är författningsreglerade samarbeten på länsöverskridande regional nivå. Utöver dessa samverkansformer sker samverkan mellan landstingen i form av bland annat
kommunalförbund, aktiebolag, ekonomiska föreningar, samverkansavtal och informella samarbeten inom olika projekt och nätverk.
Vi har ställt ett antal frågor till samtliga landsting och i förekommande fall kommunala samverkansorgan (regionförbund). Frågorna har gällt befintlig samverkan inom olika verksamhetsområden
och hur landstingen bedömer att utvecklingen kommer att se ut i
framtiden när det gäller samverkan landstigen emellan. Följande redogörelse bygger på de enkätsvar vi fått, och är inte en fullständig beskrivning av all befintlig samverkan.
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Hälso- och sjukvård

Flera utredningar har under senare tid har berört samverkan inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Det gäller bland annat frågor om
högspecialiserad vård och modeller för kunskapsstyrning.
Enligt 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) får regeringen meddela föreskrifter om att landet ska delas in i regioner för
den hälso- och sjukvård som berör flera landsting. I 7 kap. 8 § samma
lag anges att landstingen ska samverka i frågor som rör sådan hälsooch sjukvård. Regeringen har föreskrivit om regioner för hälso- och
sjukvård i 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), där
landet har delats in i sex sjukvårdsregioner: Stockholmsregionen,
Linköpingsregionen, Lund/Malmöregionen, Göteborgsregionen,
Uppsala/Örebroregionen och Umeåregionen. Sjukvårdsregionerna
själva använder andra benämningar än de som anges i förordningen
(se nedan).
I varje sjukvårdsregion finns en samverkansnämnd vars uppgift
bland annat är att inom sjukvårdsregionen samordna den högspecialiserade vården. Sjukvårdsregionerna är administrativa enheter vars
syfte är att möjliggöra samverkan kring regionsjukvård och övergripande kunskapsstyrningsfrågor mellan de landsting som ingår i
respektive sjukvårdsregion. Samverkansnämnderna består av företrädare från aktuella sjukvårdshuvudmän, vilka fattar rådgivande beslut.
Besluten fastställs därefter formellt i vart och ett av de ingående
landstingen. Samverkansnämnderna som från början var en relativt
homogen funktion, ser i dag mer olika ut vad gäller utformning och
ansvar.
I Norra och Sydöstra sjukvårdsregionen har exempelvis de ingående landstingen valt att utveckla samverkansnämnden och skapat
en plattform med ett tydligare beslutsmandat. I Norra regionen har
samverkansnämnden omvandlats till Norrlandstingens regionförbund som är ett kommunalförbund med de ingående landstingen
som medlemmar. Regionförbundet sluter avtal bland annat om riksoch regionsjukvård. I Sydöstra regionen har en regionsjukvårdsnämnd inrättats med placering i Östergötlands läns landstings linjeorganisation med representation från de ingående landstingen.
Särskilda avtal reglerar ansvar och uppgifter för samverkans- och
regionsjukvårdsnämnder samt regionförbund.
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Landsting i samverkan, en sammanhållen struktur
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård
Under 2016 fattade landstingen beslut om att gemensamt och långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Det gemensamma beslutet ledde till att landsting i samverkan under våren 2017 presenterade Etableringen av en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård,
Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. I maj 2017 beslutade SKL:s styrelse att ställa sig bakom förslaget och att rekommendera landsting och sjukvårdsregioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i enlighet med detta. En del av
den nya kunskapsmodellen handlar om att landsting och sjukvårdsregioner, med stöd av SKL, ska etablera en gemensam organisationsoch styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Det innefattar bl.a. att nationella programområden inrättas, med
experter inom sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält, samt att
nationella samverkansgrupper tillsätts, liksom en strategisk styrgrupp
för kunskapsstyrning (SKS). Strukturen bygger på en representativ
modell, med representanter för landsting och regioner, med stark
förankring på hemmaplan, som i samverkan utgör de olika grupperingarna och genomför arbete på samtliga nivåer i systemet
(prop. 2017/18:40 s. 22 f).
Kunskapsstödsutredningen
I juni 2017 lämnade Utredningen om ökad följsamhet till nationella
kunskapsstöd i hälso- och sjukvården sitt betänkande Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och
sjukvård (SOU 2017:48). Utredningens bedömning är att den statliga
styrningen behöver utvecklas för att bättre stödja en kunskapsbaserad och jämlik vård. Staten bör bli mer övergripande i styrningen
samt stärka uppföljning och utkräva ansvar av landsting och kommuner. Staten bör stödja en ökad nationell samverkan mellan landstingen och främja förutsättningar för professionernas deltagande på
alla nivåer och ett ökat patientinflytande. Utredningen föreslår bland
annat förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen om att landstingen
ska vara skyldiga att samverka nationellt om kunskapsstyrning samt
att landstingen och kommunerna som ingår i landstinget ska vara
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skyldiga att samverka om kunskapsstyrning. Utredningen föreslår
vidare att Socialstyrelsens instruktion ändras för
att
Socialstyrelsens roll i kunskapsstödjande och kunskapsstyrande hänseende. Utredningen konstaterar att en mindre detaljerad statlig
styrning ligger i linje med den inriktning som regeringen angett i
budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1). Regeringen framhåller i denna att den statliga styrningen ska utvecklas i en riktning
som innebär att verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och yrkesetik
blir mer vägledande och att detaljstyrningen generellt bör minska
till förmån för en mer strategisk styrning präglad av tillit och förtroende. Utredningens slutsats är att även om den nya landstingsgemensamma modellen för kunskapsstyrning i sig är ett stort och
viktigt steg framåt, kommer en hel del arbete att krävas för att
modellen och organisationen bakom ska bli den självklara aktören
när det gäller landstingens arbete med kunskapsstyrning. Det handlar om hur huvudmännen arbetar med frågan och vilka resurser och
mandat som ges de personer som ska vara involverade i arbetet, exempelvis representation från professioner och patientföreträdare, samt
hur den kommunala hälso- och sjukvården behandlas. Det handlar
också om samarbetet mellan staten och huvudmännen samt den övergripande statliga inriktningen för och uppföljningen av vården, samt
effekterna av det nya arbetssättet. Utredningen har remitterats.
Högspecialiserad vård
I propositionen En ny beslutsprocess för den högspecialiserade
vården (prop. 2017/18:40) föreslår regeringen att en ny beslutsprocess införs. Den ersätter den nationella samordningen av rikssjukvården och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.
Beslutsprocessen innebär att Socialstyrelsen beslutar vilken hälsooch sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på
hur många enheter sådan vård ska bedrivas. Dagens Rikssjukvårdsnämnd bör enligt förslaget ersättas av ett nytt särskilt beslutsorgan,
Nämnden för nationell högspecialiserad vård. Nämndens uppgift
bör vara att, efter ansökningar från landstingen, besluta om tillstånd
och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Regeringen anser att nämnden, utöver ordföranden, bör bestå av sex ledamöter. De sex ledamöterna, samt ersättarna för dessa, bör utses av
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regeringen och representera respektive sjukvårdsregion. Socialstyrelsens generaldirektör bör enligt förslaget vara ordförande i den nya
nämnden.
När det gäller regional högspecialiserad vård anser regeringen
att sjukvårdsregionerna själva bör besluta om koncentration av vård
inom den egna sjukvårdsregionen och anför bland annat följande.
Regeringens bedömning innebär att ansvaret för att fatta beslut om
vilken vård som ska koncentreras på regional nivå och om var den vården ska bedrivas ligger hos varje enskild sjukvårdsregion och dess
landsting. För att det ska fungera måste landstingen utforma effektiva
beslutsprocesser och sjukvårdsregionerna ha mandat att besluta om
koncentration på regional nivå genom en regional beslutsfunktion. En
sådan funktion saknas i flera regioner i dag […]. De traditionella formerna för samarbete inom ramen för samverkansnämnden, där sjukvårdsregionen saknar beslutsmandat och där samtliga beslut därför behöver godkännas i respektive landsting, har visat sig vara ett hinder för
en fungerande samordning och rationell resursanvändning inom sjukvårdsregionerna. Den uppföljning som bedrivs av Socialstyrelsen visar
också på stora skillnader i samarbets- och beslutsförmåga mellan sjukvårdsregionerna. Regeringens bedömning är att sjukvårdsregionerna
behöver få ett tydligare beslutsmandat i frågor som avser nivåstrukturering av vård på regional nivå. Det kan exempelvis ske genom att den
traditionella samverkansnämnden ersätts med en gemensam nämnd eller
ett kommunalförbund, till vilken landstingen i sjukvårdsregionen har
överlåtit beslutanderätt […]. Med regeringens förslag blir förväntan
högre på sjukvårdsregionerna att förstärka sin beslutsförmåga att
koncentrera vård inom den egna sjukvårdsregionen. Regeringen anser
att det är viktigt att följa utvecklingen av hur koncentration av vård
fortskrider på regional nivå.

Förslaget bereds för närvarande i riksdagen. Ändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2018.
Landstingens enkätsvar
Samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor sker enligt svaren från landstingen på olika nivåer och i olika former. På regional nivå är den
viktigaste samverkan den som sker inom de sex sjukvårdsregionerna (se sammanställningar nedan). Det sker dock även samverkan
på nationell nivå och i andra konstellationer. Här följer några exempel på sådan samverkan, utöver sjukvårdsregionerna, som landstingen har tagit upp i sina svar:
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– Etableringen av en nationellt sammanhållen kunskapsstyrning.
– Nätverk via Sveriges kommuner och landsting. Bland annat nätverk för region/landstingsdirektörer, sjukvårdsdirektörer och
ekonomidirektörer osv. Hanterar till exempel frågor om ordnat
införande av nya dyra läkemedel och medicinsk utrustning.
– SKL Kommentus Inköpscentral som ägs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner.
– Samtliga landsting samverkar genom kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Ändamålet är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg.
– Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HSF). En medlemsorganisation där samtliga landsting är medlemmar. Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades
1996. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health
Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av
WHO 1993.
– Samverkan kring e-hälsa inom ramen för Inera AB. Inera koordinerar landstingens gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar
digitala tjänster i samverkan med landsting och kommuner.
De landsting som har universitetssjukhus samarbetar, dels i form av
olika nätverk, dels inom områden avseende rikssjukvård.
Skandionkliniken för avancerad strålbehandling drivs gemensamt som
ett kommunalförbund av de sju landsting som har universitetssjukhus.
– Inom IT finns ett samarbete mellan landstingen i Södermanland,
Västernorrland,
Örebro och Blekinge (kallat
SUSSA) som handlar om gemensam upphandling av vårdinformationsstöd.
– Regionsamverkan Sydsverige har ett utskott och en arbetsgrupp
inom Hälso- och sjukvård. Arbetet på området är pausat under
2017.
Norra sjukvårdsregionen
Norrlandstingens Regionförbund (NRF) bildades 2005 av de fyra
nordligaste landstingen. Regionförbundet är ett kommunalförbund
i
norra
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samma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Inom specifika
områden finns även nätverk och mer informella samrådsfunktioner
upprättade.
I regionförbundet har norrlandstingen ett gemensamt ansvar för
beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovsFörbundet beslutar om avtal för högspecialiserad vård och om regionens utvecklingsplan för cancervården. Samverkan inom regionen sker
i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet.
Samverkan sker i hög grad inom läkemedelsområdet mellan de
fyra norrlandstingens läkemedelsenheter och läkemedelskommittéer.
Samverkan sker bl.a. inom upphandling av läkemedel och läkemedelsförsörjning, rådgivning, information och utbildning i läkemedelsfrågor samt styrning och stöd vid införande av nya läkemedel.
Det finns ett tjugotal regionala chefssamråd inom olika områden
samt ytterligare ett antal expert- och arbetsgrupper. Det finns också
ett chefssamråd kring folkhälsa med en politisk referensgrupp med
representation från alla fyra länen.
De fyra norrlandstingen har tillsammans med de närliggande
universiteten samverkat inom utbildning via ett gemensamt kompetensförsörjningsråd. Fortsättningsvis kommer denna samverkan
att ske i det regionala FoUU-rådet som är en annan sedan länge
etablerad form för samverkan i norr. De fyra norrlandstingen har
sedan flera år etablerat en stark samverkan mellan de fyra huvudmännens FoUU-verksamheter tillsammans med relaterade universitet.
Det för de fyra norrlandstingen gemensamma forskningsanslaget
Visare Norr förutsätter samverkan mellan landstingen och regionerna. Det etablerade nätverket Forum Norr – för klinisk forskning
underlättar för forskare och prövare att på ett säkert sätt få tillgång
till sjukvårdens resurser i form av biobanksprov, journaluppgifter,
kvalitetsregisterdata och patienter som vill medverka i studier. Målsättningen med Forum Norr är att
och användbar forskning av hög kvalitet genom att öka antalet
patienter
samt att bidra till akademisering
vid de fyra landsting där läkarutbildning bedrivs.
Gemensamt arbete sker också inom ramen för Regionalt cancercentrum (RCC) med en gemensamt framtagen cancerpreventionsplan och arbetsgrupper inom tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mat,
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säkrare sex samt ett antal befolkningskampanjer med folktandvården.
Det finns även en regional samverkansgrupp för kunskapsstyrning
(RSK).
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Samverkansnämnden
ebro sjukvårdsregion är ett
regionalt politiskt organ för de sju landstingen i Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion: Region Gävleborg, Region Uppsala, Region
Västmanland, Region Örebro län, Landstinget Dalarna, Landstinget
Sörmland och Landstinget i Värmland. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal. Nuvarande avtal inom regionen löper till utgången av
2019.
Inom denna samverkan ryms bland annat reglerat samarbete avseende remitterad vård med de två universitetssjukhusen men även
exempelvis inom cancersatsningen, arbets- och miljömedicin, forskning, sällsynta sjukdomar liksom inom kunskapsstyrning, upphandlingar och utbildningsfrågor.
Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska ledning.
Nämnden består av förtroendevalda från respektive landsting, som
ingår i regionen. Landstings- och regiondirektörsgruppen utgörs av
landstings- och regiondirektörerna i de samverkande landstingen.
Gruppen har det övergripande ansvaret för beredningsgruppens
arbete och behandlar de ärenden som föreläggs Samverkansnämnden för beslut. Beredningsgruppen ansvarar för aktiviteter och åtgärder kopplade till samverkansnämndens verksamhetsplan. Beredningsgruppen utgörs av tjänstemän som utsetts och har mandat av
respektive region-/landstingsdirektör. Varje landsting representeras
av en tjänsteman. De två universitetssjukhusen har därutöver en
representant vardera.
Inom ramen för samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns bl.a. dessa samarbeten:
•
•
•
•
•
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Registercentrum
Centrum för sällsynta diagnoser
Regionalt Forskningsråd
Forum Uppsala-Örebro
24 specialitetsråd
Flera medicinska programråd
Regionala kunskapsstyrningsgruppen
Utvecklingsgruppen
Hornhinnebanken
Regionala utbildnings- och kompetensråd (RuR)
Vårdavtalsgruppen
Upphandlingsgruppen.

Varuförsörjningsnämnden (VF) är en gemensam nämnd för upphandling av förbrukningsvaror inom sjukvård och tandvård. I denna ingår
landstingen i Örebro, Västmanland, Södermanland och Uppsala.
Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Stockholms läns landsting och Region Gotland samverkar i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland. Samverkan är reglerad i avtal
och samverkansnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar som
ger regionens invånare lika tillgång till sjukvård. Samverkan sker på
politisk nivå och tjänstemannanivå. Huvuddelen av samarbetet mellan
region Gotland och Stockholms läns landsting bygger dock på
bilaterala överenskommelser.
Sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland är i jämförelse med övriga
sjukvårdsregioner speciell på så sätt att det handlar om landets
största sjukvårdshuvudman i samverkan med landets minsta. Exempel på frågor som enligt samverkansnämnden måste hanteras är hur
gotlänningarna får tillgång till den specialiserade sjukvård de inte
själva har, hur kunskap och kompetens utvecklas och vidmakthålls
samt hur samverkansformer utvecklas som gagnar båda parter.
Ö-läget och det begränsade befolkningsunderlaget gör att
Gotland står inför särskilt stora utmaningar för att upprätthålla och
utveckla hälso- och sjukvården med hänsyn till den medicinska och
medicintekniska utvecklingen. Kostnadsutvecklingen inom hälso-
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och sjukvården riskerar för Gotlands del att tränga undan det primärkommunala uppdraget. Region Gotland kommer på grund av
ö-läget även fortsättningsvis att behöva erbjuda mer sjukvård på
plats än befolkningsunderlaget medger.
I en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Stockholms
läns landsting är samarbete inom vård och kunskap preciserade
samverkansområden. Region Gotland och Stockholms läns landsting har samarbete avseende kunskapsstyrningsområdet och utgör
tillsammans ett Regional cancercentrum (RCC). Region Gotland
och Stockholms läns landsting har gemensamt journalsystem och
samverkar också när det gäller upphandling.
Stockholms läns landsting har också ett mellanlänsavtal med
landstinget i Uppsala län. Avtalet omfattar invånare som är folkbokförda inom Stockholms län och Uppsala län och avser valfrihet
inom högspecialiserad slutenvård efter remiss från läkare i hemlandstinget, akut- och förlossningsvård i grannlandstinget även vid
insjuknande i hemlandstinget, samt akut slutenvård.
Stockholms läns landsting har även samverkansavtal med landstingen i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län avseende
listning över länsgräns. Samverkansavtalet om listning över länsgräns ger invånarna i länen rätt att lista sig vid valfri husläkarmottagning/vårdcentral.
Region Gotland har ett samverkansavtal med Karolinska sjukhuset som reglerar köp av högspecialiserad vård. Region Gotland
har också en överenskommelse om samverkan med Uppsala universitet. Hälso- och sjukvården samarbetar med universitetet inom flera
områden.
Sydöstra sjukvårdsregionen
Sydöstra sjukvårdsregionen är ett samarbete kring högspecialiserad
sjukvård mellan landstinget i Kalmar, Region Jönköping och
Region Östergötland. Samverkansnämnden är en gemensam nämnd
med representanter från landstingen i Östergötlands, Kalmar och
Jönköpings län och med placering i Region Östergötland. Nämnden, som är underställd landstingsfullmäktige/regionfullmäktige, är
en politisk nämnd med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor.
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Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra
sjukvårdsregionen. De beslutar även till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas
vid enhet utanför regionen. Nämnden har också beslutanderätt över
fördelning av tilldelad budget från respektive landsting/region för
regiongemensam verksamhet. Nämndens uppgifter, arbetsformer och
organisation regleras i särskilt reglemente. Förutom samverkansnämnden finns det en gemensam regionsjukvårdsledning,
råd och regionala medicinska programgrupper. Dessa samarbeten
har lett till att man från och med den 1 januari 2015 enats om att
samarbeta även i andra frågor än sjukvård i samverkansnämnden.
Inom Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) sker samverkan på forskningsområdet mellan Landstinget i Kalmar län,
Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg
samt Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, Jönköping
University och Linnéuniversitetet.
Landstinget i Kalmar län har också på flera områden samverkan
med Kronoberg och Blekinge på tjänstemanna- och verksamhetsnivå.
I specifika frågor eller projekt sker även samverkan i andra konstellationer.
Västra sjukvårdsregionen
För den västra sjukvårdsregionen sker samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och de norra kommunerna (Kungsbacka, Varberg,
Falkenberg) i Region Halland. Samverkansnämnden är ett politiskt
samverkansorgan som har en rådgivande och rekommenderande
funktion. Nämndens uppgift är att handha, utveckla och följa upp
den samverkan som regleras i samverkansavtalet.
Västra Götalandsregionen och region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård
fritt inom området.
En verksamhet i Västra Sjukvårdsregionen är Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Frågor bereds politiskt i Västra samverkansnämnden men beslut fattas av respektive huvudman.
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Västra Götalandsregionen har även samverkansavtal med landstinget i Värmland inom Hälso- och sjukvårdsområdet.
Region Halland har mellanregionala samarbeten både genom
Västra samverkansnämnden och Södra regionvårdsnämnden. Samarbete mellan kringliggande landsting och regioner sker både i samverkans- och utvecklingsfrågor och genom erfarenhetsutbyten avseende patientärenden. Både Södra och Västra sjukvårdsregionerna
har som syfte att uppnå högsta möjliga kvalitet, tillgänglighet och
valfrihet inom hälso- och sjukvården samt specialisttandvården liksom att sträva efter att tillvarata och utveckla gemensamma intressen
och att effektivt utnyttja resurserna inom hälso- och sjukvård.
Gemensamma intressen kan exempelvis vara forskning, utbildning
och kompetensutveckling inom såväl det direkt patientinriktade
som det administrativa området.
De båda sjukvårdsregionerna har startat ett gemensamt arbete
kring nivåstrukturering. Det grundar sig i förståelsen att en del av
den högspecialiserade vården enbart kan finnas på ett av de två universitetssjukhusen i framtiden, och att även den mer specialiserade
vården behöver koncentreras, men inte automatiskt centraliseras på
ett universitetssjukhus.
Det finns även ett samarbete kring ST-läkare. Samarbetet sker
via de gemensamma nämnderna. Samverkan gör det möjligt för
halländska ST-läkare att tillgodogöra sig klinisk utbildning och möjliggör för ST-läkare i Västra Götalandsregionen och Skåne att ta del
av densamma på de halländska sjukhusen.
Region Halland samverkar även med landstingen i Blekinge,
Kronoberg och Kalmar rörande 1177. Eftersom samarbetet regleras
genom avtal sker beslut och beredning inom de ordinarie beslutsvägarna inom respektive organisation.
Södra sjukvårdsregionen
I den Södra sjukvårdsregionen samverkar landstingen i Blekinge,
Kronobergs och Skåne län samt södra delen av Hallands län (kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte). Södra Regionvårdsnämnden
är en gemensam politisk nämnd där ledamöterna utses av de fyra
landstingen. Inom denna sker samarbete bland annat kring cancerbehandlingar och registercentrum.
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Region Kronoberg och Landstinget Blekinge har sedan länge en
nära samverkan avseende hjärtsjukvården genom samarbetsavtal.
Dessa två landsting har även en gemensam nämnd kring i huvudsak
mikrobiologi och viss cancer.
Region Kronoberg samverkar även inom Forskningsrådet i Sydöstra
inget i Kalmar län, Region
Sverige
Östergötland, Region Jönköpings län samt Medicinska fakulteten
vid Linköpings universitet, Jönköping University och Linnéuniversitetet.
6.1.2

Regional utveckling och tillväxt

Nationella samarbeten om regional utveckling och tillväxt
Reglab är ett nationellt forum för erfarenhetsutbyte och lärande om
regional utveckling. Reglab har 24 medlemmar, som äger och finansierar verksamheten: samtliga aktörer
ansvar, Tillväxtverket, Vinnova och SKL.
Ett annat exempel på samverkan som omfattar alla regionalt utvecklingsansvariga är den som bedrivs inom ramen för det statliga
bolaget Almi Företagspartner AB (Almi). Almis uppdrag är att skapa
tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Almi är moderbolag i en koncern med operativ
verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt riskkapitalverksamhet i
Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av
moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare såsom landsting
eller regionförbund. Ett exempel bland de övriga är ALMI företagspartner Mitt AB som ägs gemensamt av Landstinget Västernorrland,
Region Jämtland Härjedalen och svenska staten.
Genom SKL finns nätverket Regional kontakt. Nätverket utgörs
av direktörer eller chefer från självstyrelse- och samverkansorgan/landsting med ansvar för regional utveckling. Inriktningen är
strategiskt och operativt regionalt tillväxtarbete liksom infrastrukturplanering.
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Samarbete inom regional utveckling med anknytning till EU
Ett exempel på reglerat samarbete inom regional utveckling är strukturfondernas programområden. Därutöver ingår också flera regionalt
utvecklingsansvariga
verskridande samarbeten via
Interreg-program.
EU:s strukturfondsprogram inom målet för investeringar för
tillväxt och sysselsättning är indelade i enlighet med de åtta så kallade NUTS12-områdena. I varje sådant område fördelas medel från
bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och
Europeiska socialfonden (ESF). Inom det geografiska området för
varje
gram och motsvarande regionalt
regional
handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet finns det ett
gemensamt strukturfondspartnerskap som beslutar om ansökningar
om medel. Partnerskapen består av förtroendevalda representanter
för kommuner och landsting samt företrädare för arbetsmarknadens
organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även
representanter för Sametinget.
De åtta geografiska programområdena är:
• Övre Norrland, med Västerbottens och Norrbottens län.
• Mellersta Norrland, med Jämtlands och Västernorrlands län.
• Norra Mellansverige, med Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län.
• Östra Mellansverige, med Uppsala, Västmanlands, Södermanlands,
Östergötlands och Örebro län.
• Stockholm, med Stockholms län.
• Västsverige, med Västra Götalands och Hallands län.
• Småland och Öarna med Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Gotlands län.
• Skåne-Blekinge, med Skåne och Blekinge län.
Utöver dessa programområden samverkar flera landsting och regionförbund inom ramen för EU:s gränsregionala Interreg-program.
EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom
sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa utmaningar
1

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques.
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som överskrider nationsgränser och kräver en gemensam lösning.
Sverige deltar i flera Interreg-program. Ett exempel bland de övriga
är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Skåne, Halland och Västra Götaland. I övervakningskommitté och
styrkommitté för programmet sitter bland annat representanter för
regionalt utvecklingsansvariga.
Ett annat exempel på EU-anknuten samverkan kring regional
utveckling är de olika Bryssel-kontor kring vilka olika regionalt utvecklingsansvariga samverkar. Ett exempel är Mid Sweden European
Office som är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete
mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och
Kommunförbundet Västernorrland. Mid Sweden European Office
bygger på ett samarbetsavtal mellan parterna. Ett ytterligare exempel är Central Sweden, som är en ekonomisk förening som driver ett
gemensamt kontor i Bryssel för Region Örebro, Region Gävleborg
och Region Dalarna.
Utöver att driva Bryssel-kontor samverkar regionalt utvecklingsansvariga också i konstellationer som utgör arenor för EU-frågor.
Europaforum Norra Sverige är de fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU. Syftet är att samordna insatserna från
norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och
förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker. Arbetet
leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har
rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North
Sweden och Mid Sweden. Samtliga rapportörer har ett politiskt
mandat från respektive landsting, regionförbund och kommunförbund. Europaforum Norra Sverige är inte ett representativt organ
utan ett nätverkssamarbete som bygger på intresse och engagemang
från rapportörer och andra politiker.
Ett
Stockholmsregionens
ytterligare
Europaförening som
är en intresseförening för att påverka och dra nytta av EU-medlemskapet. Föreningen bildades 2011 av huvudmännen Stockholms stad,
Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.
Medlemmar är även Region Uppsala, Regionförbundet Sörmland,
Region Västmanland, Region Gotland och Mälardalsrådet.
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Länsöverskridande samverkan om regional tillväxt och utveckling
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer samverkar i många konstellationer och i många olika former om frågor som rör regional tillväxt
och utveckling. Nedan följer några exempel.
I Analyssamverkan
ingår Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget
Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västerbotten
och Länsstyrelsen Norrbotten. Förvaltning sker av Region
Västerbotten. Analyssamverkan Norr är ett forum för analytiker vars
arbete har sin utgångspunkt på mer funktionella geografier än administrativa gränser. Syftet är att växla upp norra Sveriges analyskapacitet.
Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådets fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskap och kompetens, samt internationell konkurrenskraft. Dessa fokusområden får sitt mandat av Mälardalsrådets styrelse
och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli. I Mälardalsrådet
ingår bland annat Södermanlands läns landsting, Stockholms läns
landsting, Region Örebro län, Region Västmanland och Region
Uppsala. Bland associerade medlemmar återfinns Region
Östergötland, Region Gävleborg och Region Gotland.
Med visionen Europas mest attraktiva storstadsregion samarbetar
regionalt utvecklingsansvariga i sju län i östra Mellansverige.
Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötland,
Örebros och Gävleborgs län utgör Östra Mellansverige-samarbetet
(ÖMS). Samarbetet kretsar kring befolkningsutmaningen och dess
koppling till bostadsplanering, arbetsmarknad, utbildning, kompetensförsörjning och infrastruktur. Tillsammans har man också tagit
fram dokumentet ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra
Mellansverige. Den politiska ÖMS-grupperingen består av ordförande i regionala utvecklingsnämnder, samhällsplaneringsnämnder och
regionförbund eller motsvarande och möts sex gånger per år. Arbetet
får stöd av ÖMS direktörsgrupp som omfattar regionala utvecklingsdirektörer och regiondirektörer eller motsvarande.
Inom regional utveckling finns flera samarbeten mellan Västra
Götaland och Värmland. Dalslandskanal är ett aktiebolag som Västra
Götalands läns landsting och Region Värmland driver tillsammans
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med kommuner i Västra Götaland och Värmland. Bolaget svarar
bland annat för drift, underhåll och förvaltning av dess slussar,
fastigheter, markområden, serviceanläggningar och broar/bryggor
utmed sjösystemet. Det så kallade Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med drygt tio kommuner som medlemmar och finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen.
Vänersamarbetet arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom
områdena samordning, näringsliv och information.
En sydvästlig samarbetskonstellation är Treregionmötena, där
Region Halland ingår tillsammans med Region Skåne och Västra
Götalandsregionen. Sedan förra mandatperioden träffas regionstyrelsens ordförande och vice ordförande samt regiondirektörer och
de regionala utvecklingsdirektörerna från Region Skåne, Region
Halland och Västra Götalandsregionen på ett så kallat Treregionmöte ett par gånger per år. Syfte med dessa möten är att skapa
samsyn och samverka i gemensamma frågor som rör de allt geografiskt större arbetsmarknadsregionerna i Sydvästra Sverige. Samverkan har till exempel handlat om att ta fram ett gemensamt positionspapper som avser infrastruktur och kollektivtrafik utmed den
för alla så viktiga Västkustbanan. Tregionmötena är ett samrådsorgan utan egen beslutanderätt.
Regionsamverkan Sydsverige är en ideell förening med överenskommelsen att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge,
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region
Halland och Region Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en
grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en
strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena regional
utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. I samarbetet finns utskott, styrelse och representantskap.
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Infrastrukturplanering

Nedan följer ett urval av de samarbeten kring infrastrukturplanering som landsting och kommunala samverkansorgan tagit upp i sina
svar.
En gemensam analysplan för de fyra nordligaste länen togs fram
för perioden 2010–2020. Därefter gjordes en gemensam systemanalys för Norrbotten och Västerbottens transportsystem inför
arbetet med länstransportplanen 2018–2029. Norrbotniabanan AB
ägs tillsammans av Region Norrbotten, landstinget i Västerbotten,
Region Västerbotten samt berörda kommuner längs den tänkta bansträckan.
De regionalt utvecklingsansvariga i de fem nordligaste länen samt
Region Örebro län samverkar i ett projekt som heter Botniska korridoren. Korridoren är en del av EU:s stomnätverk för transporter.
Projekt
är en samverkan mellan landsting och kommuner i Jämtlands och Västernorrlands
situationen längs Mittstråket (Sundsvall–Trondheim).
Partnerskap Atlantbanan är ett samarbete mellan ett antal kommuner samt länsplaneupprättarna i Jämtlands, Västernorrlands och
Gävleborgs län. Partnerskapet har som övergripande uppgift att
tillsammans med anslutande samarbeten verka för utveckling av
Norra Stambanan, Mittbanan och trafiken på dessa banor.
Nya Ostkustbanan AB är ett gemensamt bolag mellan Region
Gävleborg, Region Västernorrland och berörda kommuner utmed
kusten från Gävle till Örnsköldsvik för att bedriva påverkansarbete
och ta fram underlag i form av kartläggning, analyser, utredningar
etc. Syftet är att påskynda en dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand.
En Bättre Sits är ett tematiskt infrastruktursamarbete inom
Mälardalsrådet. Syftet är ta fram underlag i form av kartläggning,
analyser, utredningar etc. för att kunna utveckla och prioritera infrastruktursatsningar i ett storregionalt perspektiv. I samarbetet
deltar ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.
Arbetet har växt fram som en stark process mellan en stor grupp
politiker från regionen med stöd av tjänstepersoner från sju län och
många
På politisk nivå är samarbetet
uppdelat i två grupper – den lilla och en stora politikergruppen.
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Dessa grupper speglas sedan i en liknande uppdelning på tjänstemannanivå.
Partnerskap bergslagsdiagonalen är ett samarbete mellan landsting
respektive regionförbund från Östergötlands, Örebro, Dalarnas och
Gävleborgs län samt ett antal kommuner. Samarbetet syftar till att
lyfta fram och utveckla i första hand väg 50 från Mjölby och norrut.
Samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Värmland och
Halland då parterna ingår i en gemensam region för Trafikverket.
Samarbete inom ramen för Oslo–Stockholm 2.55 AB. Syftet är
bättre förbindelser mellan Oslo och Stockholm. Samarbete sker
genom ett aktiebolag som ägs av Karlstads kommun, Region
Värmland, Örebro kommun och Region Örebro län.
Västsvenska paketet är ett samarbete mellan staten genom Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs stad,
Västtrafik och Göteborgsregionens kommunalförbund.
Götalandsbanan – Europakorridoren. En gemensam organisation
mellan olika parter inom länen längs med Götalandsbanan. Det
finns även nätverk kring t.ex. Jönköpingsbanan.
Stambanan.com. samverkar för att utveckla södra stambanan och
har bland annat landstingen respektive regionförbund i Skåne,
Blekinge och Småland samt ett antal kommuner som medlemmar.
E22
är ett samarbete mellan bland annat Region
AB Blekinge,
Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län och Region
Östergötland som verkar för en utbyggnad av väg E22 till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping.
När det gäller bredband finns det bland annat samverkan inom
Bredbandskoordinatorer syd som omfattar Småland, Blekinge och
Halland samt inom Regionsamverkan Sydsverige.
I södra Sverige sker samverkan kring infrastrukturfrågor framför allt inom Regionsamverkan Sydsverige. Uppdraget inom infrastruktur är att synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige.
Verksamheten utgår både ifrån statens uppdrag till regionalt utvecklingsansvariga att upprätta regionala transportinfrastrukturplaner
och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet,
företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga
planeringen samordnas med de regionala och kommunala utvecklingsinsatserna. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell
plan och regionala planer 2018–2029 togs dokumentet ”Sydsvenska
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prioriteringar” fram som pekar ut de prioriterade insatserna under
planperioden.
Det finns även samarbeten mellan de tre storstäderna och de tre
storstadsregionerna.
6.1.4

Kollektivtrafik

Samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheter
delvis reglerad. Enligt 9 § i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska
den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Detta ska ske efter samråd med
motsvarande myndigheter i angränsande län.
Utöver samråd kring trafikförsörjningsprogram redovisar de flesta
landsting och regionförbund att de samarbetar med flera andra
regionala kollektivtrafikmyndigheter i främst angränsande län i frågor
som rör både allmän och särskild kollektivtrafik, biljettsamverkan,
gränsöverskridande trafik, teknikutveckling med mera. Detta regleras i regel genom avtal.
Svensk kollektivtrafik är en branschorganisation för regionala
kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Svensk Kollektivtrafik driver ett antal olika nätverk som regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte inom olika områden. Juridiskt är Svensk kollektivtrafik en förening med medlemmar.
AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt
sina ägare som utgörs av 20 landsting/regionförbund och kollektivtrafikmyndigheter.
Nedan följer ett flertal exempel på samverkan kring regional
kollektivtrafik.
driver regional tågtrafik i de fyra nordligaste länen
• Norrtåg
och ägs av numera av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten
och Region Jämtland Härjedalen. Landstingen i de fyra nordligaste länen (Västerbottens Läns Landsting, Landstinget
Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Norrbottens
Läns Landsting) är delfinansiärer i Norrtåg.
• Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till lika delar av Region Örebro,
Västmanlands Läns Landsting, Region Gävleborg samt Region
Dalarna.
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• Stockholms läns landsting har samverkansavtal om utveckling av
regionaltågstrafik i Östra Sverige med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands,
Östergötlands och Örebro län.
• Mälardalstrafik AB (MÄLAB) är ett samarbete för utveckling
och förvaltning av den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälarregionen. Det gemensamma bolaget MÄLAB ägs av Stockholm
läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region
Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.
• Region Västmanland och Region Örebro län äger 50 procent
vardera av ett gemensamt bussbolag, som kommer att utföra
tilldelad trafik i delar av Örebro län från hösten 2019. Bolaget
har i dag all trafik i Västmanlands län tilldelad.
• Värmlandstrafik AB bedriver regional tågtrafik mellan Örebro
och Värmlands län. Trafiken regleras genom ett avtal mellan
Region Örebro län och Värmlandstrafik AB.
• Västra Götalandsregionen upphandlar och utför all kollektivtrafik i Kungsbacka kommun i Hallands län. Västra Götalandsregionen har också avtal med ansvarig för regional kollektivtrafik i Jönköpings län om Västtågen och med ansvarig för regional
kollektivtrafik i Värmlands län om tågtrafik Karlstad-Göteborg.
• Landstingen i sydlänen samverkar kring övergripande kollektivtrafik inom ramen för ovan beskrivna Regionsamverkan
sverige.
• Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och
Danmark Huvudman för trafiken med Öresundstågen är inom
Sverige
som ägs av Skånetrafiken,
Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg,
Hallandstrafiken och Västtrafik.
• Krösatågen är ett regionaltågsystem som sedan 1985 transporterat
passagerare på vissa sträckor i Jönköpings län och Kronobergs
län och in i närliggande län, på länstrafikbolagens uppdrag.
Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping,
Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne.
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Kultur och utbildning

Nationella samverkansorganisationer för regional kulturverksamhet
Det finns flera nationella samverkansorganisationer för regional
kulturverksamhet. Nedan följer några exempel.
För parterna i kultursamverkansmodellen finns nationella nätverk som initieras av Kulturrådet och dess samverkansråd. Samtliga
landsting utom Stockholms läns landsting är med i denna modell.
Nationellt finns även till exempel Regional Musik i Sverige (RMS),
som är ett samverkansorgan som arbetar för de svenska regionala
musikinstitutionernas intressen och främjar samarbeten dem emellan.
RMS har för närvarande 22 medlemsorganisationer, alla med ett
regionalt uppdrag. Utgångspunkten för arbetet i RMS är samverkan
mellan politikerna i musikinstitutionernas styrelser samt med dess
ledning. Samtliga medlemsorganisationer uppbär statligt bidrag och
får sina uppdrag från respektive landsting eller regionförbund. Liknande samverkansorganisationer finns inom områdena teater och
museum.
Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB) har till syfte
att
iv utifrån
främja biblioteksutvecklingen i
landet. Medlemmar är landets läns- och regionbibliotek.
Filmregionerna är en ideell förening med uppgift att främja
regionala
ras intressen inom filmområdet
samt arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor. Samtliga landets nitton regionala filmverksamheter
är medlemmar och deltar i Filmregionernas arbete genom möten,
arbetsgrupper och styrelse. Medlemmarna organiseras inom antingen
regionförbund, landsting, offentligt ägt bolag eller förening.
Exempel på regional samverkan kring kulturverksamhet
De fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtland har ett mångårigt samarbete med utgångspunkt i
gemensamma utmaningar som att överbrygga avstånd, utveckla
nationellt intressanta scener och verksamheter samt förmera ett
kvalitativt utbud av kultur till medborgarna på jämlika villkor. Bland
flera exempel på protokollförd verksamhet finns samverkan mellan
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landstingens/regionernas verksamhet inom länsbiblioteksområdet,
konstkonsulentområdet samt delar av scenkonstområdet.
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med fullmäktige och styrelse med landstingen/regionförbund i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
som medlemmar. Kommunalförbundet NMD:s uppgift är bland
annat att medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för
alla i norra Sverige, etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt samt svara för övergripande koordinering av de i förbundet
ingående ensemblerna.
Kulturstiftelsen Dalarnas museum är tillsammans med sin motsvarighet i Västmanland stiftare av Ekomuseum Bergslagen, tillsammans med några kommuner i Dalarnas och Västmanlands län.
Det saknas i övrigt en formaliserad politisk samverkan i Mälardalen
på kulturområdet. Övergripande strategiska
för allt rörande samverkansmodellen diskuteras dock i ett femlänsnätverk mellan kulturchefer i Örebro, Västmanland, Södermanland,
Stockholm och Uppsala.
Kulturtinget är ett årligen återkommande evenemang och en
mötesplats för politiker och tjänstemän och fungerar som en arena
för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella frågor rörande
kultur och kulturpolitik. Kulturtinget är ett samarbete mellan
Region Örebro län, Region Västmanland, Landstinget Sörmland,
Region Uppsala och Region Gävleborg. Detta samarbete sker på
uppdrag av regionernas olika kulturnämnder.
Kulturakademien Trappan drivs som en ideell förening och syftar
till kompetensutveckling för scenkonst och TV. Region Halland är
medlem liksom flera verksamheter under Västra Götalandsregionen, t.ex. Film i Väst AB och Göteborgs symfoniker AB.
Tidigare nämnda ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige
hanterar även kulturfrågor för sydlänen. Här handlar samarbetet
framför allt om framtagande av gemensamma policyer och planer.
Musik i Syd är länsmusiken i Kronobergs län och Skåne län.
Musik i Syd AB bildades 2003 genom en sammanslagning av verksamheterna i stiftelserna länsmusiken i Kronobergs län och länsmusiken i Skåne län. Bolaget ägs gemensamt av stiftelserna. Musik i
Syd syftar till att ge människor tillgång till skapande och levande
musikupplevelser.
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Exempel på regional samverkan inom utbildning
Tidigare nämnda Mälardalsrådet utgör också en plattform för samverkan
förbund kopplat till kompetensmellan
försörjning i projektet En bättre matchning. Samverkan omfattar
regionalt utbildningsansvariga i sju län: Stockholm, Sörmland, Örebro,
Västmanland, Uppsala, Gävleborg och Östergötland.
Inom utbildningsområdet har Landstinget Sörmland politiskt
förankrad samverkan med Region Östergötland för
naturbruksgymnasium.
För folkhögskolor har Region Värmland utbyte och samverkan
mellan folkhögskolor i andra regioner, framför allt Västra Götaland.
Samverkan har informell struktur.
6.1.6

På vilket sätt ges allmänheten möjlighet
att ta del av diskussioner och beslut inom
de olika samarbetsstrukturerna?

Flera landsting konstaterar att frågan är svår att besvara eftersom
samverkan är så mångskiftande. Allmänhetens möjlighet att ta del
av diskussioner och beslut inom samarbetsstrukturerna sker dock
bland annat genom sammanträdesprotokoll, årsredovisningar och
verksamhetsberättelser för de gemensamma nämnderna samt årsredovisningar, verksamhetsberättelser och bolags-/förbundsordningar för bolagen och förbunden. Många av samarbetsforumen har
även egna hemsidor där information publiceras. Inom vissa verksamheter sker regelbundna möten med
ordnas även medborgardialoger och öppna seminarier i vissa frågor,
för att möjliggöra inspel och synpunkter från allmänheten. Något
landsting noterar dock att de flesta diskussioner i de länsöverskridande sammanhangen sker utan allmänhetens tydliga insyn och att
media endast i begränsad omfattning följer dessa processer. Andra
konstaterar att själva beslutsfattandet och diskussionerna kring
detta följer organisationernas ordinarie beslutsstruktur och att allmänheten därmed har lika stor möjlighet att ta del av diskussioner
och besluten som om de helt skulle skett inom den egna organisationen.
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Den framtida utvecklingen av samverkan
mellan landsting

Landstingens bedömning är att det sker en utveckling mot ökad
samverkan inom samtliga verksamhetsområden. Av svaren framgår
att det inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår en intensiv utveckling med bland annat kunskapsstyrning som kommer innebära
ytterligare behov av samverkansstrukturer. Sådana strukturer krävs
också för utvecklingen av nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården. Framtida ekonomiska åtaganden och investeringsbehov
behöver hanteras i samverkan, så att resurser kan användas mer
effektivt och så att olika specialiseringar kan förläggas på olika platser. Även framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning leder
till ökade behov av samverkan. På många håll ställs det nya krav på
tillgänglighet och utbyggd infrastruktur, bland annat för att befolkningen ökar. När infrastrukturen finns på plats behövs en god samverkan kring kollektivtrafiken för att kunna erbjuda trafikering
med hög tillgänglighet, samordnade taxor- och biljettsystem och
smidiga övergångar mellan trafikslag. Nedan följer några exempel
på svar från landsting och samverkansorgan.
Region Skåne uttrycker sig på följande sätt. Bedömningen är att
samverkan mellan landsting och regioner kommer att öka framöver
men även samverkan mellan landstingen och kommunerna och den
nationella nivån. Samhällsutvecklingen är komplex och olika aktörer
liksom olika verksamhetsområden behöver samspela och samverka
för att få bästa möjliga resultat. Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning. Det
handlar om att utveckla konkret verksamhet tillsammans, samarbeta
kring planer och prioriteringar och föra fram en gemensam röst för
att få starkare genomslagskraft men
petens, dela på resurser för att få spetskompetens och att arbeta
mer effektivt.
Stockholms läns landsting anför att: Mot bakgrund av den starka
befolkningsutvecklingen i storstadsregionerna, att samhällsfrågor
blir alltmer komplexa och ställer krav på specialisering och samordning, samt den ökande rörligheten i regionen där alltfler pendlar
och rör sig över större geografisk yta, finns det anledning att utgå
från att behovet av samverkan över länsgränserna kommer att kvar-
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stå eller till och med öka. Detta gäller samtliga områden inom vilka
Stockholms läns landsting är verksamt.
Västerbottens läns landsting respektive Regionförbundet Västerbotten
anför följande. Samverkan inom hälso- och sjukvården bedöms öka.
Inom hälso- och sjukvården pågår just nu en mycket intensiv utveckling med kunskapsstyrning som kommer innebära ytterligare
samverkans-/samarbetsstrukturer inom norra sjukvårdsregionen.
När det gäller nivåstrukturering ställer nyligen slutförda statliga
utredningar och regeringens beslut med anledning av dessa ökade
krav på samverkan mellan landstingen i norra regionen och övriga
Sverige. Även framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning
leder till ökade behov av samverkan. Då det gäller infrastrukturplanering så bedöms samverkan mellan olika regionala partners – i
Sverige och även gränsregionalt- att kvarstå antingen på dagens
relativt höga nivå eller till och med öka. Det är svårare att sia om
utvecklingen när det gäller regional utveckling efter att frågan om
storregioner fallit. Antingen fortsätter trenden med många funktionella samarbeten eller så kanske det ersätts av bredare politiska
plattformar. Mest troligt kommer behovet att göra sin röst hörd och
att kraftsamla att stärka större och bredare samarbeten, samtidigt
som det kanske utvecklas än fler funktionella delregionala samarbetsstrukturer. Samtal förs med Norrbotten, Västernorrland och
Jämtland om gemensamma aktiviteter och ökad samverkan inom
det regionala utvecklingsområdet.
Region Uppsala anför bland annat: Under senare år har tre utredningar genomförts, som alla drar slutsatsen att krävs förändringar av uppgiftsfördelning och struktur för att klara de utmaningar som de offentliga verksamheterna
ställas inför. Det har sedan dess inte framkommit något som talar
för att behovet av samverkan skulle minska i framtiden. Tvärtom.
Utmaningarna för regionalt utvecklingsansvariga kommer inte att
försvinna. Behovet av samverkan kring kollektivtrafik, hälso- och
sjukvård, regional utveckling och inom kulturområdet är fortsatt
stort. Den optimala geografin för att lösa olika uppgifter kan dock
variera. För Uppsalaregionen kan det innebära att samverkan kring
infrastruktur, arbetsmarknad, näringsliv, forskning och innovation
i första hand behöver stärkas söderut, mot den växande
Stockholmsregionen. Medan det inom hälso- och sjukvårdens fält
krävs fördjupad och långsiktig samverkan med länen inom nuva-
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rande sjukvårdsregion. För Region Uppsala krävs långsiktighet i
avtal och överenskommelser som garanterar patientunderlag för
utveckling av Akademiska sjukhuset. Framtida ekonomiska åtaganden och investeringsbehov behöver hanteras i samverkan, så att
resurser kan användas mer effektivt och att olika specialiseringar ska
kunna förläggas på olika platser inom sjukvårdsregionen. En ökad
befolkning kommer vidare att ställa helt nya krav på tillgänglighet
och utbyggd infrastruktur. För att Mälarregionen ska kunna få del
av de nödvändiga statliga investeringarna krävs det samverkan mellan
länen och starka överenskommelser kring de viktigaste prioriteringarna.
Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län anför: Inom regional utveckling finns ett fortsatt stort behov av samverkan som inom
vissa områden också behöver öka. Strukturer behöver fastställas för
det arbetet. Samverkan kommer med all säkerhet att öka på hälsooch sjukvårdsområdet, både nationellt och sjukvårdsregionalt. Ett
exempel är kunskapsstyrningen där alla landsting just fattat beslut
om att samverka i en struktur där stor tyngd läggs sjukvårdsregionalt. Samverkan inom kollektivtrafik kommer att öka, särskilt
vad gäller biljettsamverkan. I och med att Samverkansnämnden har
öppnat för fler frågeområden än hälso- och sjukvård är ambitionen
att utveckla samarbetet.
Region Halland anför bland annat följande. Samhället utvecklas i
en sådan riktning att den förutsätter en annan form av styrning,
ledning och koordinering av samhällsutmaningarna. Den organisation som har bäst förutsättningar att kunna arbeta brett i ett nära
samarbete med invånarna utan uppsatta organisatoriska hinder för
att lösa de gemensamma problemen klarar sig bäst. Då är inte samverkan lösningen utan själva förutsättningen för att kunna lösa
samhällsutmaningarna. Varje fråga och utmaning kräver sina lösningar men inte ur ett ensidigt organisatoriskt perspektiv.
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Hur bör staten följa denna utveckling?

Förslag: Göteborgs Universitet ska få i uppdrag att följa och
vart fjärde år lämna en rapport till regeringen som beskriver
utvecklingen av landstingens samverkan.
I våra direktiv konstateras att samverkan är viktig och nödvändig
för att landstingen ska klara av sina uppgifter och upprätthålla en
god service. Det hänvisas dock till att ett flertal utredningar och
forskare har identifierat risker med en ökad samverkan, främst
kopplade till ansvarsutkrävande, transparens och vissa effekter i
form av ökad administration och kostnader. Indelningskommittén
konstaterade i sitt delbetänkande att ett grundläggande krav på ett
demokratiskt styrelseskick är att det ska vara överskådligt så att
medborgarna har möjlighet att förstå var beslut fattas, samt att det
ska vara möjlighet att påverka processen och att utkräva ansvar av
de valda representanterna. Ett svårbegripligt system kan försvaga
legitimiteten för den regionala demokratin.
Som framgår ovan sker i dag en omfattande samverkan landstingen emellan. Den bedrivs i olika geografier och former, bland
annat som kommunalförbund, aktiebolag, ekonomiska föreningar,
genom samverkansavtal och informella samarbeten inom projekt
och nätverk. Bedömningen är att samverkan kommer att fortsätta
öka inom samtliga verksamhetsområden. Detta är nödvändigt för
att landstingen ska kunna lösa gemensamma utmaningar. Det finns
skäl för staten att på en översiktlig nivå följa denna utveckling.
Också för landstingen är det värdefullt att få underlag för att kunna
följa utvecklingen.
Göteborgs universitet har stor erfarenhet av forskning kring
demokratifrågor. Universitetet har också följt utvecklingen efter
bildandet av Västra Götalandsregionen2. Förvaltningshögskolan vid
Göteborgs universitet bedriver forskningsverksamhet och projekt
rörande den offentliga sektorns funktion och samhälleliga kontext.
Vårt förslag är att Göteborgs universitet får i uppdrag att löpande
följa utvecklingen av landstingens samverkan och dess konsekvenser för bland annat den regionala demokratin samt vart fjärde år
lämna en rapport om detta till regeringen.
2

En region blir till, Lennart Nilsson (red) 2010.
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7

Finansiering av
förvaltningsutgifter för det
regionala utvecklingsansvaret

Kommittén har i uppdrag att lämna förslag till hur förvaltningsutgifter
kopplade till det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras.

7.1

Det regionala utvecklingsansvaret

7.1.1

Våra utgångspunkter

Om riksdagen beslutar i enlighet
med
promemoriorna Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar
och Blekinge län (Ds 2017:20) respektive Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) kommer det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen att från och med den 1 januari 2019 ligga hos
landstingen i samtliga län utom i Gotlands län, där Gotlands kommun även fortsättningsvis kommer ha ansvaret.
Vi har utgått från att riksdagen beslutar i enlighet med dessa
förslag när vi har tagit fram vårt förslag om hur förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras.

241

Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala utvecklingsansvaret

7.2

SOU 2018:10

Dagens finansieringsmodell är otydlig

Förslag: De medel som i dag finansierar förvaltningsutgifterna
för
ska
detflyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag.
Bedömning: Dagens modell för finansiering av förvaltningsutgifterna via länsstyrelsernas förvaltningsanslag innebär en omständlig och otydlig finansiell styrning av verksamheten. Finansieringen av förvaltningsutgifterna bör i stället kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret.
Medlen bör tas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag på ett
sådant sätt att de finansiella konsekvenserna blir neutrala för
varje enskild länsstyrelse.
Förvaltningsutgifter inom det regionala utvecklingsansvaret finansieras i dag genom länsstyrelsernas förvaltningsanslag, 5:1 Länsstyrelserna m.m., under utgiftsområde 1.
För varje länsstyrelse finns en anslagspost som länsstyrelsen har
rätt att disponera. När landsting eller samverkansorgan har det regionala utvecklingsansvaret i länet regleras finansieringen av de förvaltningsuppgifter som hör till detta ansvar i en särskild villkorsbestämmelse under respektive länsstyrelses anslagspost. Enligt detta
villkor, som definieras i länsstyrelsernas årliga regleringsbrev, förbinds
ll det ansvariga landstinget eller samverkanslänsstyrelsen
organet månadsvis betala ett visst belopp. Länsstyrelserna har således
ingen möjlighet att nyttja dessa medel i den egna verksamheten.
Denna finansiering av förvaltningsutgifterna i flera led innebär
en omständlig och otydlig finansiell styrning av verksamheten.
Dagens modell riskerar att ge intryck av att det fortfarande är länsstyrelserna som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet.
Ändamålet med länsstyrelsernas förvaltningsanslag uttrycks så
att anslaget får användas för de 21 länsstyrelsernas förvaltningsutgifter samt för ersättningar till samverkansorgan och landsting
för de uppgifter som dessa övertagit från länsstyrelserna i vissa län.1
Dessa ersättningar utgör således inte förvaltningsutgifter för staten
1

Budgetpropositionen för 2018. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, avsnitt 7 Länsstyrelserna.
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men belastar ett för statsförvaltningen avsett ramanslag (förvaltningsanslag) med följd att statsredovisningen i detta avseende kan
uppfattas som missvisande. Otydligheten har förstärkts allt eftersom
allt färre länsstyrelser har kvar det regionala utvecklingsansvaret.
Orsakerna till dagens finansieringsmodell är flera:
• Den stegvisa organisatoriska förflyttningen av ansvaret från länsstyrelserna till samverkansorgan och landsting över en relativt lång
period.
• De första organisatoriska förändringarna påbörjades som försöksverksamheter som vid flera tillfällen förlängts. Först 2010 beslutade regeringen om att göra ansvarsfördelningen permanent.
• Ansvarsöverföringen bygger på frivillighet genom att kommunala samverkansorgan eller landsting ansöker om att få överta
ansvaret.
• För olika län har olika aktörer samtidigt haft ansvar för uppgifterna.
Dessa samverkande omständigheter har sannolikt lett till oklarhet
om i vilken riktning den organisatoriska förändringen slutligen
skulle gå. Det har därför saknats incitament att förändra finansieringsmodellen.
Förslagen om att ge samtliga landsting ansvar för det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar innebär att förutsättningarna att omforma finansieringsmodellen underlättas, eftersom den återstående kopplingen till länsstyrelsernas
förvaltningsanslag upphör. Finansieringen av förvaltningsuppgifter
kopplat till det regionala utvecklingsansvaret bör därför frigöras från
länsstyrelsernas förvaltningsanslag, vars huvudsakliga ändamål är att
finansiera länsstyrelsernas förvaltningsutgifter. Medlen bör enligt vår
bedömning tas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag på ett sådant
sätt att de finansiella konsekvenserna blir neutrala för varje enskild
länsstyrelse.
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Överföring av förvaltningskostnader i samband
med att ansvaret förts över
Efter att riksdagen beslutat föra över ansvaret för den regionala utvecklingen i ett län, från en länsstyrelse till ett kommunalt samverkansorgan eller ett landsting, har parterna förhandlat bilateralt.
Förhandlingarna har resulterat i överenskommelser som har reglerat
vilka uppgifter och resurser som ska lämnas över från länsstyrelsen.
De medel som har följt med för att finansiera arbetsuppgifterna
har bestämts utifrån en enkel schablonberäkning: överenskommen
resursvolym multiplicerat med ett schablonbelopp. I de tidiga överenskommelserna utgjorde schablonbeloppet 600 000 kronor per årsarbetskraft. Det belopp som årligen betalas ut genom länsstyrelserna justeras upp varje år med en pris- och löneomräkningskoefficient
för att följa en allmän kostnadsutveckling. Under senare år har
schablonbeloppet justerats till 650 000 kronor.
Parterna inom respektive län har bedömt resursbehovet och
kommit överens om en finansiering. Överenskommelserna torde i
tillräcklig utsträckning spegla ett verkligt behov av resurser för att
upprätthålla ansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, såväl inom ett enskilt län som totalt för hela
riket. Vår bedömning är därför att det inte finns skäl för oss att
utgå från något annat resursbehov.
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder finansierar
inte förvaltningsuppgifter kopplade till det regionala
utvecklingsansvaret
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 får användas till utgifter för statsbidrag till projektverksamhet, regionala
företagsstöd, ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet samt
stöd till kommersiell service, enligt budgetpropositionen för 2018.
Vidare får anslaget användas för viss administration, uppföljning
och utvärdering samt viss central utvecklingsverksamhet. Fördelningen och villkoren för anslagets användning regleras i anslagets
regleringsbrev.
Viss finansiering av administration, uppföljning och utvärdering
är således möjlig, men det avser då utgifter som är direkt kopplade
till att handlägga de bidrag, stöd och ersättningar som anslaget i
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första hand avser finansiera. Anslagets användning för att täcka
vissa administrativa kostnader är alltså kopplat till den eller de som
har ansvar för beslut inom anslagets ändamål. Det innebär således
inte att aktören med nödvändighet också innehar det regionala
utvecklingsansvaret, så som det definieras i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Exempelvis har länsstyrelserna tilldelats
ansvar att besluta om bidrag och stöd för en del av de medel som
hanteras inom ramen för anslaget utan att samtidigt inneha det i lag
angivna regionala utvecklingsansvaret. Vi drar därför slutsatsen att
anslaget i dag inte är avsett att finansiera förvaltningsutgifter direkt
kopplat till det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen.
Såväl landsting och länsstyrelser som andra myndigheter och
organ har rätt att fatta beslut om bidrag och stöd som belastas
anslaget. Vi bedömer att vårt uppdrag är begränsat till att lämna
förslag på hur förvaltningsutgifter för det lagreglerade regionala
utvecklingsansvaret ska finansieras, och att det därför inte ingår att
utreda om anslag 1:1 även framledes ska disponeras av aktörer som
inte har det regionala utvecklingsansvaret.

7.3

En ny finansieringslösning

Bedömning: De förvaltningsutgifter som föranleds av det regionala utvecklingsansvaret bör finansieras antingen genom statsbidrag under utgiftsområde 19 Regional tillväxt eller genom ett
generellt statsbidrag till kommunsektorn under utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner.
Vår analys av den nuvarande finansieringsmodellen har utmynnat i
att medel bör flyttas från länsstyrelseanslaget, och att modellen bör
ersättas av en lösning som tydligare knyter an till landstingen eller
den berörda verksamheten. Alternativet till dagens lösning är att
staten ger landstingen statsbidrag direkt.
Staten bidrar till finansieringen av kommunernas och landstingens verksamhet dels genom generella statsbidrag, dels via riktade statsbidrag (även benämnda specialdestinerade statsbidrag).
Generella statsbidrag utgör ett allmänt stöd till kommuner och
landsting som främst fördelas via det kommunalekonomiska ut-
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jämningssystemet vilket hanteras inom anslaget för kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25.
Den grundläggande principen är att generella statsbidrag ska vara
utgångspunkten när staten fördelar pengar till kommuner och landsting, även om det finns tillfällen när riktade statsbidrag kan vara lämpliga. Såväl riksdag som regering har ställt sig bakom principen, senast i
samband med budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 25, s. 22, 2017/18:FiU3, s. 19 och rskr. 2017/18:118).
Med
rsta hand statsbidrag riktade
avsedda
för konsumtion från anslag under andra utgiftsområden. De är avgränsade till vissa verksamheter och prestationer till skillnad från de
generella bidragen, som disponeras fritt av kommuner och landsting.
Bidrag lämnas i vissa fall per automatik enligt en schablon men kan
också lämnas efter ett särskilt ansökningsförfarande. Oftast ges
riktade bidrag då staten vill genomföra en särskild satsning inom
något område och de är ofta tidsbegränsade.
De alternativ vi har övervägt är att förvaltningsutgifterna finansieras antingen genom ett generellt statsbidrag under utgiftsområde 25 eller genom ett riktat statsbidrag under utgiftsområde 19. I
avsnitt 7.3.1 nedan redogörs översiktligt för dessa utgiftsområden
samt det kommunala utjämningssystemet. Vi redovisar där även en
simulering av utfallet vid en finansiering av förvaltningsutgifterna
genom ett generellt statsbidrag till landstingen. Vi redovisar därefter vår bedömning och vårt förslag i avsnitt 7.3.2.
7.3.1

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Ändamålet för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
omfattar bland annat generella statliga bidrag till landsting. Detta
utgiftsområde omfattar också det kommunala utjämningssystemet.
Utgiftsområdet omfattar budgetåret 2018 fem anslag2.

2

Budgetpropositionen 2018, utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
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Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
Inom ramen för anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning redovisas flera olika bidrag och avgifter. Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge kommuner och landsting förutsättningar
att ge sina invånare likvärdig service oberoende av strukturella förhållanden som kommunerna inte kan påverka. Systemet består av
inkomstutjämning,
ing, strukturbidrag, införandebidrag samt en regleringspost. Varje del består i sin tur av ett system
för kommuner och ett för landsting.
Det är framför allt regleringspostens funktion som är av intresse
för frågan om finansiering av förvaltningsutgifterna kopplade till
det regionala utvecklingsansvaret. Posten används för att reglera att
statens utgifter för utjämning hamnar på den nivå som riksdagen
beslutar om. Statens utgifter för finansiering av inkomstutjämningen styrs till stor del av utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget. För att storleken på anslaget ska kunna bestämmas ingår en
regleringspost.
Regleringsposten används också för den ekonomiska regleringen av tillskott eller avdrag av medel baserade på den kommunala
finansieringsprincipen3, eller för minskade anslag.
Regleringsposten beräknas som skillnaden mellan å ena sidan
summan av inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, strukturbidraget och införandebidraget och å andra sidan det belopp som
riksdagen beslutat tillföra kommunerna eller landstingen. Om det
blir ett överskott får kommunerna och landstingen ett regleringsbidrag, och om det blir ett underskott får de betala en regleringsavgift. Detta innebär således att tillskott av nya medel, som höjer
nivån på anslag 1:1, påverkar regleringsposten som tillsammans med
en kommuns eller ett landstings utfall från utjämningssystemets
övriga delar utgör det generella statsbidraget. Såväl regleringsbidraget
som regleringsavgiften beräknas med ett enhetligt belopp per
invånare. Alla nivåförändringar av anslaget för kommunalekonomisk
utjämning, såväl tillskott av nya medel som minskade anslag, fördelas således i kronor per invånare.

3
Med den kommunala finansieringsprincipen menas att staten inte bör införa nya obligatoriska uppgifter för kommuner och landsting utan medföljande finansiering.
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Simulering av utfallet vid en finansiering genom
generellt statsbidrag
Vi har genom en simulering undersökt hur landstingen skulle påverkas om de skulle tilldelas de villkorade medlen genom en höjning
av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Detta redovisas i
nedanstående tabell.
Tabell 7.1

Landsting
Stockholm4
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa
Kronor per inv.

Invånare
2017
2 303 417
368 020
290 997
457 020
356 640
197 283
243 290
58 492
159 352
1 342 180
324 085
1 687 859
280 122
298 421
270 684
285 697
285 387
245 983
129 712
268 278
251 117
10 104 036

Simulerat utfall Villkorat belopp i
kronor per
lst regleringsbrev
invånare
2018
18 510 023
2 600 000
2 957 371
2 065 000
2 338 422
2 065 000
3 672 566
2 512 000
2 865 923
2 006 000
1 585 346
2 525 000
1 955 054
6 067 000
470 036
2 452 000
1 280 536
2 065 000
10 785 621
6 400 000
2 604 314
2 337 000
13 563 462
7 740 000
2 251 032
2 424 000
2 398 081
3 299 000
2 175 189
4 612 000
2 295 832
2 756 000
2 293 341
4 491 000
1 976 694
9 363 000
1 042 352
4 995 000
2 155 855
3 465 000
2 017 951
4 956 000
81 195 000
8,04

Differens
15 910 023
892 371
273 422
1 160 566
859 923
- 939 654
-4 111 946
-1 981 964
- 784 464
4 385 621
267 314
5 823 462
- 172 968
- 900 919
-2 436 811
- 460 168
-2 197 659
-7 386 306
-3 952 648
-1 309 145
-2 938 049
0

4
För att kunna göra en simulering måste ett antagande göras för Stockholms läns del. I denna
simulering antas 4 tjänster à 650 000 kronor gå över till landstinget 2019.
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I tabellen framgår, i kolumnen längst till höger, skillnaderna i utfall
mellan dagens fördelning mellan landstingen och den fördelning
som skulle uppstå om samma medel fördelas som ett generellt
statsbidrag. Landstingen i de befolkningsmässigt stora länen skulle
på bekostnad av landsting med mindre folkmängd få en ökad medelstilldelning jämfört med nuvarande finansieringsmodell. Cirka 36 procent, 29 miljoner kronor, av det totala tillskottet skulle fördelas på
annat sätt än i dag.
7.3.2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Utgiftsområde 19 omfattar medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala
företagsstöd samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Utgiftsområdet omfattar följande anslag:
• 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Anslaget får bl.a. användas till utgifter för statsbidrag till projektverksamhet, regionala företagsstöd, samt viss administration, uppföljning, utvärdering och
central utvecklingsverksamhet. Anslaget uppgår 2018 till cirka
2,1 miljarder kronor.
• 1:2 Transportbidrag. Anslaget får användas till utgifter för statsbidrag till regionalt transportbidrag och avser kompensation till
företag i de fyra nordligaste länen för vissa kostnadsnackdelar.
Anslaget uppgår 2018 till cirka 400 miljoner kronor.
• 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.
Anslaget får användas för utbetalningar av medel från fonden
under programperioden och för eventuella slutregleringar för föregående programperiod. Anslaget uppgår 2018 till cirka 1,4 miljarder kronor.
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Förslag till ny finansieringslösning

Förslag: De förvaltningsutgifter som föranleds av det regionala
utvecklingsansvaret ska finansieras genom statsbidrag som utgår
från utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
De alternativ vi har övervägt är att de förvaltningsutgifter som föranleds av det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras genom
generella statsbidrag från utgiftsområde 25 eller genom ett nytt
riktat bidrag som utgår från utgiftsområde 19.
Grundprincipen är som nämnts att statsbidrag till kommuner
ska ges i form av generella statsbidrag. Det finns många skäl som
talar för att följa denna princip.
Det finns generellt fördelar med att samla permanenta förvaltningsmedel som går till kommuner och landsting inom utgiftsområde 25. Detta minskar detaljstyrningen, ökar tydligheten och innebär en enklare hantering både för staten och den kommunala sektorn.
Finansieringen möjliggör för kommuner och landsting att själva
fördela medel utifrån lokala eller regionala förhållanden. Riktade
bidrag kan utgöra en risk om de blir alltför många, omfattande och
detaljerade. Det sker vidare löpande anpassningar av utgiftsområde 25, anslag 1.1 Kommunalekonomisk utjämning, för att kompensera för nya åligganden och andra ekonomiska regleringar mellan
staten och kommunsektorn. Inom utjämningssystemet sker en omfördelning som syftar till att ge kommuner och landsting likvärdiga
ekonomiska förutsättningar.
Finansiering genom ett generellt statsbidrag under utgiftsområde 25 innebär visserligen att landstingen inte får en exakt ersättning för sina kostnader. En eventuell omfördelning torde dock
kunna hanteras av de enskilda landstingen eftersom det totala beloppet för finansieringen av det regionala
80 miljoner kronor, är litet sett till landstingens samlade medel. Då
undviks även att finansieringen av landstingens verksamhet blir
splittrad.
Det finns emellertid skäl som i detta fall talar för att principen
om finansiering genom generellt statsbidrag bör frångås. Vid en
sådan finansiering uppstår en inte obetydlig omfördelning mellan
landstingen. Landstingen i de befolkningsmässigt stora länen, skulle
på bekostnad av landsting med mindre folkmängd få en ökad medels-
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tilldelning (se tabell i föregående avsnitt). Mot bakgrund av vår bedömning att överenskommelserna mellan landsting och länsstyrelser i
tillräcklig utsträckning torde spegla ett verkligt behov av resurser
framstår omfördelningen, sett endast till dessa medel, inte som rimlig.
Med ett riktat bidrag sker inte någon sådan omfördelning.
Ett riktat statsbidrag torde i detta fall även bli administrativt enkelt för landstingen att hantera. Det är inte aktuellt att bygga upp
ett särskilt ansökningsförfarande. Någon uppföljning eller återrapportering behöver inte heller införas utöver den i dag befintliga.
Vår slutsats är sammantaget att det i detta fall finns skäl att göra
ett undantag från grundprincipen om generella statsbidrag till kommuner och landsting. Åtminstone bör en sådan ordning kunna
förordas temporärt. Förvaltningsutgifterna bör därför till dess att
till exempel finansieringen av det regionala tillväxtarbetet eller användningen av riktade statsbidrag ses över i ett större sammanhang
finansieras under ett nytt eller befintligt anslag under utgiftsområde 19.
Oavsett om förvaltningsutgifterna finansieras under ett eget eller
ett befintligt anslag kommer landstingen över tid att bli underkompenserade för faktiska kostnader efter produktivitetsavdrag.
I dagens modell kompenseras landstingen för kostnadsutvecklingen
eftersom medel till landsting och samverkansorgan betalas ut från
länsstyrelsernas ramanslag. De får nämligen ta del av anslagets årliga
så kallade PLO-uppräkning5, något som inte finns för andra anslag.
Med viss frekvens behöver frågan om kostnadskompensation därför
uppmärksammas och hanteras inom den årliga budgetprocessen.

5
En byggsten i ramanslagsmodellen är den så kallade pris- och löneomräkningen (PLO) som
syftar till att myndigheterna i sina anslag kompenseras för omvärldens prisförändringar
samtidigt som de åläggs ett effektivitets- och produktivitetskrav. PLO-systemet omfattar
således statliga myndigheter och de anslag vars ändamål är att finansiera myndighetens förvaltning.
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Konsekvensanalys

8.1

Myndighetsgemensam indelning

8.1.1

Allmänna konsekvenser av myndighetsgemensam
indelning

Som framgår av kapitel 3 bedömer vi att förslaget till myndighetsgemensam indelning skapar bättre förutsättningar för samverkan
myndigheter emellan och mellan stat och kommun vilket innebär
att resurser kan användas mer effektivt. Detta kommer att få positiva konsekvenser för såväl statsförvaltningen som för medborgare,
näringslivet, civilsamhället samt kommuner och landsting.
Utöver de områden som vi tar upp särskilt nedan bedömer vi att
frågor som kräver tvärsektoriella lösningar och samverkan mellan
olika parter på regional nivå kommer att kunna hanteras på ett
bättre sätt med vårt förslag till en myndighetsgemensam indelning.
Det gäller bland annat jämställdheten mellan kvinnor och män,
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen och arbetet med
klimatfrågor.
service i olika delar av landet
kan förslaget få positiva konsekvenser beroende på hur myndigheterna väljer att fördela olika funktioner i den nya geografin.
Våra förslag bedöms inte ha någon direkt betydelse för brottsbekämpning och det brottsförebyggande arbetet utöver den ökade
effektiviteten genom förbättrad samverkan mellan myndigheterna i
rättskedjan som bedöms bli en effekt av våra förslag. När det gäller
arbetet mot organiserad brottslighet finns redan en omfattande myndighetssamverkan.
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Konsekvenser för berörda myndigheter

Vårt förslag är att ändringen av den
rörda myndigheter ska träda i kraft den 1 januari 2021.
Vi kan notera att myndigheterna över lag ser fördelar med en
gemensam geografi för staten. Flertalet myndigheter konstaterar
också att deras nuvarande indelning i betydande utsträckning motsvarar den vi föreslår.
Vi har begärt uppskattningar från berörda myndigheter (utom
Säkerhetspolisen) om vilka ekonomiska och personella konsekvenser
en samordnad regional indelning i sex områden enligt vårt huvudförslag skulle få.
Migrationsverket har inte ansett sig kunna göra några beräkningar
eftersom myndigheten befinner sig mitt i en omfattande omställning till en kraftigt minskad dimensionering. Först när resultatet av
den processen är klar och beslut fattats om hur verksamheten i
områdena kommer att vara dimensionerad kan myndigheten bedöma
hur en ändrad indelning skulle komma att påverka.
Andra myndigheter har också signalerat osäkerhet kring framtida
organisation, dimensionering eller framtida uppdrag. Arbetsförmedlingen påtalar till exempel att delar av myndighetens regionalt organiserade verksamhet kan komma att flyttas över till Statens servicecenter från och med 1 januari 2020. Dessutom kan den regionalt
organiserade verksamheten komma att påverkas av förslag från
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) som väntas lämna slutbetänkande den 31 januari 2019. Arbetsförmedlingen har också för
avsikt att på eget initiativ förändra den regionalt organiserade verksamheten inom myndigheten. Även Kriminalvården genomför för
närvarande en egen översyn av sin regionala indelning. Försvarsmakten pekar på eventuella framtida förändringar och tycker att det är
svårt att förhålla sig till förslaget så länge det inte koordineras med
förslag från Försvarsberedningen avseende Försvarsmaktens framtida
utveckling.
Våra bedömningar av personella och ekonomiska konsekvenser
nedan bygger på myndigheternas egna uppskattningar.

254

regionala

SOU 2018:10

Konsekvensanalys

Arbetsförmedlingen
För Arbetsförmedlingens del skulle fyra till sju av myndighetens orter
påverkas av den föreslagna regionala indelningen. Myndigheten har
i dag två ledningsorter inom fyra av de områden vi föreslår och i tre
områden överväger Arbetsförmedlingen att omlokalisera till annan
ort än den nuvarande ledningsorten.
Omorganisationen skulle inte enligt Arbetsförmedlingen innebära någon besparing, trots att myndighetens marknadsområden
i dag är tio till antalet. Risken att personalrörligheten ökar under omställningen bedöms som stor. Det påverkar ledningsförmågan negativt på de orter som kan komma att beröras av förslaget.
När det gäller ekonomiska konsekvenser utifrån personalkostnader görs följande uppskattning utifrån två scenarier. I ena fallet
avvecklas en ledningsort med 30 medarbetare och motsvarande
rekrytering sker på annan ort. I det andra scenariot avvecklas en
ledningsort med 30 medarbetare, men 15 av dem väljer att pendla till
den nya orten, medan andra hälften väljer att sluta. Räknat på fyra
förändringar av orter blir kostnaden för de olika scenarierna 75 till
150 miljoner kronor. Beräknat på sju förändringar blir kostnaden
130 till 275 miljoner kronor.
Kostnaden för att flytta en genomsnittlig ledningsort uppgår till
cirka 6 miljoner kronor. Det innebär således att flyttkostnaderna
uppgår till cirka 25 miljoner kronor för fyra orter och drygt 40 miljoner kronor för sju orter.
Arbetsförmedlingen håller för närvarande på med en översyn av
sin regionala organisation. Vår bedömning är att det därför är troligt att myndigheten redan kommer att ha haft dessa omställningskostnader vid tidpunkten för ikraftträdandet av vårt förslag.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har i nuläget fyra militärregioner. Upprättandet av
två nya regionala staber innebär ett ökat personalbehov på 70 heltidsanställda. Vidare bör staberna ha förmåga att växa med 56 deltidsanställda reservofficerare. Försvarsmakten konstaterar att myndigheten redan i dag har ett vakansläge och har att hantera stora
utmaningar inom officersförsörjningen. Av det skälet menar myndigheten angående personella konsekvenser att försörjningsbarheten
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vid inrättande av ytterligare regionala staber måste analyseras ytterligare. Här bedömer Försvarsmakten att lokaliseringen har stor
betydelse för möjligheterna.
Baserat på Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2018 skulle
den föreslagna organisationsförändringen medföra
ökningar om 37–40 miljoner kronor per år undantaget personalkostnadsökningar för verksamhets- och ledningsfunktioner. Läggs dessa
till tillkommer 15–17 miljoner kronor per år.
När det gäller lokalkostnader beräknar Försvarsmakten kostnaden
till 10,5 miljoner kronor per år. Tillkommer gör engångskostnader på
9–10 miljoner kronor för lokalanpassningar och sambands- och ledningssystem. Sammantaget innebär detta 70–80 miljoner kronor varav
60–70 miljoner kronor är ökade årliga kostnader.
Migrationsverket
Migrationsverket ser fördelar med att relevanta statliga myndigheter har en samordnad indelning. Myndigheten konstaterar också
att dess nuvarande indelning i hög utsträckning motsvarar den som
vi föreslår. Emellertid anser Migrationsverket att det i dagsläget är
svårt att bedöma konsekvenser av vårt förslag. Myndigheten befinner
sig mitt i en omfattande omställning till en kraftigt minskad dimensionering. Först när resultatet av den här processen är klart kan
myndigheten få en tydlig bild av hur verksamheten i regionerna och
de centrala funktionerna kommer att dimensioneras och påverkas
av en ändrad regional indelning.
Kriminalvården
Kriminalvården har i dag sex regioner och myndigheten skulle därmed inte behöva fler kontor eller liknande vid en förändring i
enlighet med förslaget. Däremot skulle det kunna krävas omfördelning av resurser (ekonomiska och personella). Framför allt region
Nord bedöms svår att få ekonomisk bärighet i då regionen blir
mycket liten vad gäller verksamhetens omfattning. Region Mitt å
andra sidan, blir utifrån förslaget drygt fyra gånger större än region
Nord, sett till antal klientplatser. Omfördelningar av medel och
omflyttningar av personal kan behöva göras till följd av detta. Rent
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allmänt anför Kriminalvården att om myndigheten inte själv får välja
sin regionala indelning kan detta innebära en dyrare verksamhet än
vad som bedöms nödvändigt sett till verksamhetens behov.
Kriminalvården bedömer att föreslagen regionindelning inte
stödjer myndighetens förutsättningar att bedriva en likvärdig kriminalvård med god ekonomisk bärighet. De huvudsakliga konsekvenserna bedöms vara att regionerna utifrån antal verksamhetsställen
(anstalter, häkten och frivård) samt personal, blir mycket ojämna i
storlek vilket skapar betydande svårigheter gällande ledning, styrning
och stöd av verksamheten.
Kriminalvårdens verksamhet, i form av anstalter, häkten och frivårdskontor, är placerad med stor spridning över landet och hyreskontrakten är ofta uppbundna på mycket långa perioder. Möjligheten att förändra verksamhetens placering är därmed mycket liten.
Om det enbart är regionindelningen som ändras och regionkontoren kan ligga kvar på samma ställen som tidigare bedöms det inte
behövas
hetens verksamhet. Dock kan
placeringen av regionkontoret i region Nord behöva övervägas då
en förändrad regionindelning medför att dagens placering av regionkontoret ej blir centrerad till regionen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten konstaterar att fyra av de nuvarande sju polisregionerna i olika grad skulle påverkas organisatoriskt av vårt förslag om sex områden: Bergslagen, Mitt, Syd och Öst. Myndigheten
bedömer att den största påverkan blir på ledningsstrukturen för
Bergslagen och Mitt.
Den främsta påverkan på personella resurser är på de regionala
enheterna som finns i nuvarande regioner Bergslagen, Mitt, Syd och
Öst där det skulle krävas en ombyggnad av organisationen. Verksamheten inom de regionala enheterna består av kansli, utredning,
underrättelse
iv verksamhet såsom regionledningscentraler
(RLC) och polisens kontaktcenter (PKC). Den personella resursen
för ledningsstrukturen i primärt Bergslagen och Mitt berörs också.
Det är svårt att bedöma risken för kompetenstapp under omställning, men myndigheten uppskattar att den sammantaget bör
vara liten relativt Polismyndighetens totala storlek.
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I nuläget bedömer Polismyndigheten inte att de ekonomiska
konsekvenserna av personella förändringar är av större omfattning
eftersom polisen redan verkar med personal över hela landet. Polismyndigheten lämnar av detta skäl inte någon uppskattning av belopp.
Myndigheten bedömer inte heller att förändringar kopplade till arbetsplatser och lokaler är av större omfattning. I det fallet de regionala
ledningscentralerna (RLC) slås ihop och skulle kräva större lokaler
kan det dock få stora ekonomiska konsekvenser. Polismyndigheten
anser sig dock i dagsläget inte kunna göra någon kostnadsuppskattning för detta.
Polismyndigheten lämnar en relativt detaljerad uppskattning av
tidsåtgång och kostnad för anpassning av it-stöd till ny struktur.
Utvecklingskostnaden uppskattas uppgå till 26,6 miljoner kronor.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
Svenska ESF-rådet konstaterar att en minskning från de i dag åtta
regionerna som myndigheten verkar i till sex områden kan komma
att innebära att två kontor behöver avvecklas. Emellertid konstaterar myndigheten också att de två områden som främst berörs, det
område som benämns som Mitt samt området med de fyra nordligaste länen, är så pass geografiskt stora att det kan finnas verksamhetsmässiga skäl att ha två kontor i dessa.
Skulle regeringen emellertid besluta att två kontor ska avvecklas
berörs mellan 10–15 medarbetare. Det kan uppstå ett visst initialt
kompetenstapp. Några personalkostnader kan ESF-rådet inte uppskatta i dagsläget. Lokalkostnader bedöms inte heller, men det rör
sig vid avveckling av två kontor främst om eventuella kvardröjande
hyreskostnader.
Tillväxtverket
Tillväxtverket ser inte att det finns någon anledning att ändra
myndighetens organisation till följd av vårt förslag. Myndigheten
har redan geografisk närvaro i samtliga områden vi föreslår. I två av
de områden som vi föreslår skulle myndigheten komma att ha två
lokalkontor. Eftersom Tillväxtverket inte ser behov av att ändra sin
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organisation gör myndigheten ingen beskrivning av konsekvenser
av en ny geografisk indelning.
Trafikverket
Trafikverket bedömer att de ekonomiska och personella konsekvenserna av förslaget till ny geografisk indelning är relativt begränsade.
Myndigheten är redan i dag indelad i sex regioner och det handlar
således om att förändra indelningen av dessa och att ställa om lokalkontor till regionkontor och vice versa, något som verket har erfarenhet av sedan tidigare. Eftersom Trafikverket redan finns representerade med antingen ett region- eller ett lokalkontor i varje föreslaget
område (Trafikverket har i dag 27 allmänna kontor) bedöms förändringen ur ett lokaliseringsperspektiv få begränsade konsekvenser
när det gäller kostnader för hyror.
När det gäller personella konsekvenser konstaterar Trafikverket
att myndighetens budget enligt regeringens infrastruktur- och budgetpropositioner inom kort kommer att växa med cirka 20 procent.
Anslagsökningen innebär ett stort rekryteringsbehov till befintliga
orter. Det bidrar till att konsekvenserna ur ett personellt perspektiv
vid en eventuellt förändrad områdesindelning blir mindre kännbara.
Nya administrativa gränser kommer att innebära att ett antal medarbetare får ny regional tillhörighet, men en tidig bedömning från
Trafikverket är att ny indelning inte leder till betydande omlokalisering av medarbetare. Till de begränsade ekonomiska och personella
konsekvenserna bidrar att verket övergår till aktivitetsbaserade kontor
i hela landet, vilket innebär en större flexibilitet för expansion eller
omdisponering av ytor.
Åklagarmyndigheten
Eftersom medarbetarna främst finns inom de lokala åklagarkamrarna bedömer Åklagarmyndigheten att en ändrad geografi endast
får mindre påverkan på den regionala nivån. En minskning av antalet
åklagarområden från sju till sex innebär att två personer berörs. En
ändrad geografisk indelning enligt vårt förlag innebär marginella
förändringar och begränsade kostnader.
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Sammanfattande bedömning
Ett genomförande av vårt förslag om geografisk indelning innebär
för flera av myndigheterna inte några stora vare sig personella eller
ekonomiska konsekvenser. Detta gäller Tillväxtverket, Trafikverket
och Åklagarmyndigheten. Ingen av dessa myndigheter räknar med
vare sig betydande besparingar eller kostnader till följd av vårt förslag. Svenska ESF-rådet bedömer att det blir en begränsad påverkan
på myndigheten, förutsatt att regeringen beslutar att myndighetens
nuvarande åtta kontor kan vara kvar (men med ledning och styrning från sex regioner).
Det är två myndigheter, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten,
som bedömer att förslaget skulle kunna få större ekonomiska konsekvenser och redovisar uppskattningar av kostnaderna. I båda fallen
innehåller dock beräkningarna osäkerheter. När det gäller dessa myndigheter kan vi konstatera följande. Arbetsförmedlingen har redan
själva initierat en översyn av sin regionala organisation och en särskild utredning analyserar hela myndighetens organisation. Arbetsförmedlingen kommer alltså sannolikt att omorganiseras oberoende
av vårt förslag. När det gäller Försvarsmakten konstaterar försvarsberedningen att den nuvarande indelningen i fyra militärregioner
inte är ändamålsenlig. Även när det gäller denna myndighet är det
stor sannolikhet för att förändringar kommer att genomföras oavsett
våra förslag.
Ytterligare
kar på eventuellt kvardröjande
hyreskostnader. Polismyndigheten bedömer att en sammanläggning
av de regionala ledningscentralerna (RLC) för region Mitt och
Bergslagen kan få stora ekonomiska konsekvenser, men kan inte
göra en kostnadsuppskattning för detta. Kriminalvården beskriver
att myndigheten är uppbunden i hyreskontrakt över långa perioder.
Placeringen av regionkontoret i region Nord kan behöva omprövas
till följd av ny indelning. Någon beräkning av vad det skulle komma
att kosta presenterar emellertid inte Kriminalvården och myndigheten beskriver även i övrigt endast att verksamheten eventuellt
kan komma att bli dyrare.
Några myndigheter bedömer att förslaget får mer långtgående
personella konsekvenser. Det gäller till exempel Försvarsmakten
som måste öka antalet militärstaber från fyra till sex. Det gäller också
Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen som bedömer att per-
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sonalrörligheten kan komma att öka under omställningen och ser
vissa risker för kompetensförluster. Polismyndigheten menar också
att en känsla av organisations- och förändringströtthet kan påverka
produktionen, effektiviteteten och arbetsmiljön negativt.
För att sammanfatta ovanstående är det flera myndigheter som
bedömer att de inte alls skulle påverkas av förslaget. För några av de
större myndigheterna skulle omställningen kunna få personella och
ekonomiska konsekvenser. Framförallt de ekonomiska konsekvenserna är emellertid svåra att uppskatta.
underlag vi har inhämtat är emellertid att konsekvenserna är förhållandevis begränsade. Vi menar att de vinster vi bedömer att en
samordnad regional indelning skulle kunna medföra för statsförvaltningen som helhet (se avsnitt 3.3) överväger och motiverar de
personella och ekonomiska konsekvenser som kan uppstå för enskilda myndigheter.
Vårt föreslagna ikraftträdandedatum 2021 innebär goda möjligheter för myndigheterna att minimera sina omställningskostnader.
Vi föreslår att de övergångskostnader som kan uppstå inom vissa av
myndigheterna finansieras genom att
tillfällig ökning av sitt respektive anslag under ett år.

8.2

berörda

Ny beteckning för kommuner på regional nivå

Konsekvenser för landstingen
I dag får, som framgår av kapitel 4, 13 av de 20 landstingen besluta
att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Alla dessa använder sig
av denna möjlighet. I promemorian
Ett
lingsansvar (Ds 2017:61) föreslås att landstingen från den 1 januari
2019 ska ta över det regionala utvecklingsansvaret i samtliga län
utom Gotlands. Samtliga landsting kommer då också att få möjligheten att besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen
i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen.
En ny beteckning och nya namn på landstingen medför naturligtvis kostnader under en övergångsperiod. Bland annat behöver
styrdokument, andra typer av handlingar, informationsmaterial, hemsidor och e-postadresser ses över och uppdateras med det nya namnet.
I de flesta landsting har dock detta redan gjorts eftersom de själva
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har valt att byta beteckning. Som en illustration framgår exempelvis
följande på Landstinget Västernorrlands hemsida:
Den 1 februari 2018 byter Landstinget Västernorrland namn till Region
Västernorrland. Bakgrunden är att vi under 2017 tog över det statliga
regionala utvecklingsansvaret.
Den 1 februari fullföljer vi arbetet med regionbildningen genom att
byta namn till Region Västernorrland. När vi byter namn den 1 februari
så kommer våra e-postadresser att sluta med @rvn.se istället för @lvn.se.
För att säkerställa att du kan kontakta oss så kommer e-postmeddelanden till våra gamla e-postadresser att vidarebefordras till @rvn.se. Den
1 februari byter vi webbadress till www.rvn.se. För att inga länkar ska
brytas på interna och externa webbsidor så kommer vår gamla webbadress att länka vidare till vår nya. Det gäller också alla delwebbplatser
och slashadresser.
I samband med namnbytet kommer vi att byta ut skyltarna till våra
fastigheter. Vid bytet så tar vi tillfället i akt att producera mer tydliga
och enhetliga skyltar för hela verksamheten. Samtidigt kommer de nya
skyltarna och belysningen att vara mer energieffektiva. Arbetet påbörjas
den 1 februari och kommer att genomföras successivt.
Våra kallelser, fakturor, kuvert och annat kommunikationsmaterial
ska anpassas med vår nya logotyp så det syns att det kommer från
Region Västernorrland. För att uppnå en kostnadseffektiv förflyttning
så kommer gammalt material att fasas ut. Det innebär att du fortfarande
kan se foldrar eller annat kommunikationsmaterial med Landstinget
Västernorrlands gamla logotyp under en period efter namnbytet.

Det är sannolikt att i princip alla landsting kommer att ha gjort detta
före den 1 januari 2020, den tidpunkt då vi föreslår att den formella
beteckningen och de enskilda namnen ska ändras. De kommer då
redan att ha tagit kostnaderna för denna förändring.
I vissa län avviker det namn vi föreslår från det som landstinget
själva har valt att använda. Det gäller exempelvis Västra Götalandsregionen som enligt vårt förslag ska heta Region Västra Götalands
län samt Region Jämtland Härjedalen som vi föreslår ska heta Region
Jämtlands län. Detsamma gäller vårt förslag om att ordet län ska
ingå i samtliga namn. De flesta har i dag valt en konstruktion utan
detta ord, exempelvis Region Skåne.
Dessa avvikelser innebär dock inte enligt vår bedömning en lika
stor förändring som ett byte från landsting till region. Allmänna
uttryck som ”regionen” behöver inte ändras alls. I övrigt bör det vara
möjligt att, som Landstinget Västernorrland anger ovan, fasa ut
material successivt för en kostnadseffektiv anpassning. Samman-
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taget bedömer vi därför att landstingens kostnader blir mycket begränsade.
För Gotlands kommun däremot innebär vårt huvudförslag att
beteckningen Region Gotland inte längre ska användas. Där blir det
alltså fråga om en återgång till det som gällde före 2011 då kommunen beslutade att byta namn.
Konsekvenser i samband med valet 2022
Att beteckningen landsting ändras formellt innebär att det vid valet
2022 kommer att stå val till regionfullmäktige på valsedlarna. Om
beslutet träder i kraft den 1 januari 2020 är förutsättningarna för
Valmyndigheten m.fl. kända i god tid före valet. En ändrad beteckning torde därmed inte innebära några ökade kostnader.

8.3

Landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen

Ekonomiska konsekvenser för landstingen
Vårt förslag innebär att berörda landsting som ett led i beredningen
av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning ska
inhämta synpunkter från sina medlemmar, om det inte är uppenbart obehövligt.
Detta innebär en ny lagstadgad uppgift för landstingen. Visserligen ligger det redan i landstingens uppgifter att föra en dialog med
medlemmarna inför olika typer av beslut, särskilt beslut av denna
karaktär. Det blir dock nu fråga om en uppgift som framgår direkt i
lag. Berörda landsting ska inhämta synpunkter från sina medlemmar
som ett led i den egna beredningen, och som ett underlag för regeringens och riksdagens ställningstagande i frågan. Förfarandet kommer
inte att aktualiseras särskilt ofta men när det aktualiseras kan det
komma att bli fråga om särskilda kostnader.
När det gäller den nya bestämmelsen om inhämtande av synpunkter från landstingsmedlemmarna går det inte att förutsäga hur
ofta det kommer att ske. Hittills har frågor om ändrad landstingsindelning sällan aktualiserats. Kostnaderna kommer vidare att vara
beroende av på vilket sätt landstingen väljer att inhämta synpunkterna
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och om de redan har uppbyggda strukturer för dialog med medborgarna. Eftersom det inte är möjligt att förutsäga i vilken omfattning
bestämmelsen kommer att tillämpas eller hur undersökningen kommer att gå till i praktiken är det svårt att bedöma vilka närmare
ekonomiska konsekvenser förslagen kan få för landstingen.
Vår bedömning är dock att det bland annat kommer att handla
om kostnader för den arbetstid som måste läggas ner. Både tjänstemän
behöva frigöra och
tid från andra
arbetsuppgifter. Tjänstemännen kommer att behöva ta fram underlag, förbereda möten och samrådsformer, bearbeta resultat och sammanställa redogörelser. Kostnader kan också uppkomma för skriftligt informationsmaterial och annan typ av kommunikation.
2014 års demokratiutredning lämnade i betänkandet Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5) förslag på att fullmäktige i kommuner och
landsting skulle verka för att medlemmarna har förutsättningar att
delta och framföra synpunkter inför beslut. Utredningen tar som
exempel upp en medborgardialog som genomfördes i Karlskoga om
bibliotekets utveckling. Denna pågick i drygt en och en halv månad.
Genom seminarier och torgmöten kunde medborgarna ge förslag
på hur biblioteket i Karlskoga skulle utvecklas. När de direkta kostnaderna för dialogen beräknades kostade aktiviteten drygt 74 000 kronor, exklusive den arbetstid som lagts ned. För en medborgardialog
som ska genomföras i ett helt län torde kostnaderna bli betydligt
större, för vissa län kanske mer än det tiodubbla.
Kostnaderna för att genomföra medborgarpaneler och enkätundersökningar skiljer sig betydligt såväl mellan kommuner och
landsting som mellan olika landsting. Kostnaderna för att etablera
och använda en webbpanel beror på antalet frågor som ställs och antalet individer som är med i panelen. Demokratiutredningen tar som
exempel bland annat Region Skåne som har etablerat en webbpanel
som kostade cirka 450 000 kronor att sätta igång. Detta gjordes
genom brevutskick. Panelen består av cirka 5 000 deltagare. Kostnaderna för fyra årliga enkätomgångar, publiceringsfärdiga rapporter
och uppdateringar för att kompensera för löpande bortfall är enligt
utredningen sammanlagt 360 000 kronor.
De flesta landsting har redan en omfattande demokratifrämjande
verksamhet och för dem skulle vårt förslag inte behöva innebära
särskilt stora extra kostnader.
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Vårt förslag innebär inte några nya bestämmelser om krav på
folkomröstningar. I den mån folkinitiativ aktualiseras i fråga om
ändrad landstingsindelning kommer det att ske enligt de regler om
folkinitiativ som redan gäller i kommunallagen. Sådana folkomröstningar kan alltså inte betraktas som några nya kostnader i förhållande till dagens situation.
Vi föreslår att de extra kostnaderna för landstingen finansieras
genom en höjning av anslag 1:1 inom utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner med 20 miljoner kronor per år. Vår bedömning
är att vårt förslag till gemensam indelning för statliga myndigheter
på sikt kommer att innebära sådana effektiviseringar inom statsförvaltningen att de kan finansiera dessa kostnader.
Vi vill också understryka att förslaget får konsekvenser för regeringskansliets handläggning av indelningsärenden. Om det handlar
om en landsomfattande reform och landstingen har en remiss som
ska besvaras måste remisstiden vara väl tilltagen så att det är realistiskt
möjligt för landstingen att genomföra hörandet av befolkningen.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslaget innebär en påverkan på det kommunala självstyret eftersom landstingen blir skyldiga att som ett led i beredningen av ett
yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning inhämta
synpunkter från sina medlemmar, om det inte är uppenbart obehövligt. Skälen för att införa denna bestämmelse finns i avsnitt 5.8.3.
De skäl som anförs där anser vi är tillräckliga för att motivera inskränkningen i det kommunala självstyret. Vi har valt att utforma
bestämmelsen på så sätt att landstingen själva kan bestämma på vilket
sätt synpunkterna ska inhämtas. På så sätt blir förslaget mindre
ingripande än om det också hade reglerats hur inhämtandet av synpunkter ska gå till.

8.4

Landstingens samverkan

Det uppdrag som vi föreslår att regeringen ska ge till Göteborgs
universitet kommer att innebära vissa kostnader.
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Finansiering av förvaltningsutgifter

Vi har utformat våra förslag på så sätt att förvaltningsanslaget för
respektive länsstyrelse kommer att minskas med ett lika stort belopp
som de i dag för över till landsting eller samverkansorgan. Detta
innebär att förslaget inte får några konsekvenser för länsstyrelserna
utöver viss minskad administration. När det gäller landstingen kommer dessa att få motsvarande belopp i statsbidrag som de i dag får
från länsstyrelsen. Förslaget bedöms därmed inte heller medföra
några konsekvenser för landstingen.

8.6

Övriga konsekvenser av våra förslag

Utöver det som redovisas under de särskilda rubrikerna ovan bedömer
vi inte att våra förslag får några konsekvenser för den kommunala
självstyrelsen, sysselsättning och offentlig service i olika delar av
landet, små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt i förhållande till större företags.
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9.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner
och landsting

2 kap.
1§
Bestämmelsens första stycke har ändrats på så sätt att ordet landsting har ersatts av ordet regioner, ordet landstingsindelningen har
ersatts av ordet regionindelningen och uttrycket ett landsting har
ersatts av en region. I paragrafen har ett nytt tredje stycke införts.
Enligt bestämmelsen ska, vid prövning av fråga om ändring i landstingsindelningen, särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter
från den eller de regioner samt den eller de kommuner som närmast
berörs av ändringen. Om en sådan region motsätter sig en indelningsändring får beslut om ändringen
s endast om det finns särskilda skäl. Befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas.
Våra överväganden finns i avsnitt 5.8.3.
7a§
Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsen gäller att berörda regioner,
som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad regionindelning, ska inhämta synpunkter från sina medlemmar
om det inte är uppenbart obehövligt. Våra överväganden finns i avsnitt 5.8.3.
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Övriga ändringar
I övrigt har det i författningens rubrik och ett antal paragrafer,
liksom i 2 kap. 1 §, gjorts följdändringar med anledning av vårt förslag om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående följdändringar).
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.2

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)

1 kap.
1§
Bestämmelsen har ändrats på så sätt att det i stället för att Sverige
är indelat i kommuner och landsting anges att Sverige är indelat i
kommuner och regioner. Det har vidare i bestämmelsen införts dels
en definition av kommuner med innebörden att kommuner är
kommuner på lokal nivå, dels en definition av regioner som innebär
att regioner är kommuner på regional nivå. I bestämmelsens sista
mening har ordet landsting ersatts med ordet region. Våra överväganden finns i avsnitt 4.1.10.
Övriga ändringar
Ett antal följdändringar har gjorts i lagen med anledning av förslaget i 1 kap. 1 § om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående följdändringar).
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslaget till förordning om vissa
förvaltningsmyndigheters regionala indelning

1§
I paragrafen anges att förordningen innehåller bestämmelser om
vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning.
2§
I bestämmelsen anges att de förvaltningsmyndigheter
ingen som anges i bilagan till förordningen ska ha en regional indelning. Vidare anges vilka län indelningen ska omfatta. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.5 och 3.6.
Bilagan
I bilagan anges vilka myndigheter som ska ha den indelning som
framgår av 2 §. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3 och 3.4.
Ikraftträdande
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.4

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:907) med instruktion för
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

7§
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges på vilka orter det inom myndigheten
ska
ndläggning
finnas
av ärenden som avser
socialfondsprogrammet. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4
och 3.5.
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Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.5

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:996) med instruktion
för Migrationsverket

Rubriken närmast före 5 a §
Rubriken, som lyder organisation, är ny.
5a§
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Migrationsverket ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3,
3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.6

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:1030) med instruktion
för Arbetsförmedlingen

14 §
En följdändring har gjorts i paragrafen med anledning av förslaget
om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående
följdändringar).
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20 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Arbetsförmedlingen ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga
om 14 § och den 1 januari 2021 ifråga om 20 a §.

9.7

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:1172) med instruktion
för Kriminalvården

Rubriken närmast före 9 §
Rubriken, som lyder organisation, är ny.
9§
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Kriminalvården ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3,
3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:1266) med instruktion
för Försvarsmakten

13 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Försvarsmakten ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3,
3.4 och 3.5.
16 §
En följdändring har gjorts i paragrafen med anledning av förslaget
om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående
följdändringar).
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga
om 16 § och den 1 januari 2021 ifråga om 13 a §.

9.9

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2009:145) med instruktion
för Tillväxtverket

15 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges på vilka orter tjänstemän ska vara stationerade för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen.
Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2010:185) med instruktion
för Trafikverket

13 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges att Trafikverket ska ha en regional
organisation och får ha det antal regioner som verket bestämmer.
Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.11

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2014:1102) med instruktion
för Polismyndigheten

36 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges att Polismyndigheten ska delas in i
polisregioner. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2014:1103) med instruktion
för Säkerhetspolisen

Rubriken närmast före 20 a §
Rubriken, som lyder organisation, är ny.
20 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att Säkerhetspolisen ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters
regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.13

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2015:743) med instruktion
för Åklagarmyndigheten

17 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Åklagarmyndigheten ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Följdändringar med anledning av ändrad
landstingsbeteckning

Generellt om följdändringarna
Vårt förslag om ändrad landstingsbeteckning medför att följdändringar har gjorts i ett stort antal författningar där beteckningen
förekommer. Våra överväganden finns i avsnitt 4.1.10. Vi lämnar
emellertid inte en kommentar till varje enskild ändring, utan beskriver här generellt vilka slags ändringar det varit fråga om. I några
fall där vi ansett att det funnits skäl har vi dock kommenterat enskilda ändrade paragrafer under särskilda rubriker nedan.
I några fall har vi behövt ersätta en beteckning med en omskrivning. Vi har valt att inte använda adjektivformen regional med
hänvisning till landstingen. Där beteckningen landstingskommunal
har förekommit har vi därför valt en omformulering med substantivformen region. I vissa fall har vi bedömt att det är möjligt att utmönstra beteckningen utan att göra någon omformulering. Beteckningen landstingskommunal förekommer i följande bestämmelser:
• rubriken närmast efter 4 b § tandvårdslagen (1985:125)
• 8 § lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
• 8 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)
• rubriken närmast före 31 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
• 21 § förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om
statliga tjänstepensionsförmåner
• 11 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister
• 4 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister
• 2 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).
Rubriken närmast före 31 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
har även anpassats till kommunallagens (2017:725) terminologi (jfr
3 kap. 11 § kommunallagen).
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I de fall namnet på ett enskilt landsting förekommer i författningstext har vi föreslagit att namnet ändras i enlighet med vårt förslag i avsnitt 4.2. I övrigt framgår de ändringar vi föreslår av följande tabell. I vissa fall har en ändrad beteckning inneburit att vi
behövt formulera om en mening i en bestämmelse.
Tabell 9.1

Ändrad landstingsbeteckning

Ursprunglig beteckning

Ny beteckning

landsting/landstingskommun
landstingsfullmäktige
landstingsstyrelse
landstingsråd
landstingsmedlem
landstingsskatt
hemlandsting
landstingsområde
landstingsdel
landstingsindelning
landstingsmöte
landstingsskattemedel
landstingsprofession
landstingsfinansierad
landstingsägd
landstingsmyndighet
landstingsledamot

region
regionfullmäktige
regionstyrelse
regionråd
regionmedlem
regionskatt
hemregion
regions område
del av region
regionindelning
regions möte
regioners skattemedel
regionprofession
finansierad av region
ägd av region
regions myndighet
ledamot i regionfullmäktige

Därutöver har vi föreslagit ändringar, som innebär att rena skrivfel
eller obsoleta uppgifter korrigeras, i 117 kap. 6 § socialförsäkringsbalken, 2 § lagen om (1981:324) om medborgarvittnen, 11 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård
till asylsökande samt 7 § förordningen (2007:909) med instruktion för
Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor.
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Förslaget till lag om ändring
i tryckfrihetsförordningen

12 kap.
9§
Paragrafen har ändrats på så sätt att beteckningen landstingsfullmäktige har ersatts med uttrycket fullmäktige i kommunen på regional nivå. Ändringen sker till följd av förslaget om ny landstingsbeteckning. Det är inte fråga om en ändring i sak, utan endast en
anpassning till regeringsformens terminologi. Terminologin bygger
på regeringens bedömning att det inte är nödvändigt att i grundlag
reglera hur de två typer av kommuner som finns ska betecknas
(prop. 2009/10:80, s. 209).
Paragrafen har vidare ändrats på så sätt att andra meningen i första
stycket har tagits bort, vilken reglerar valet av jurymän om en kommun i ett län inte tillhör ett landsting. Ändringen föranleds av att
det inte längre finns någon kommun för vilken bestämmelsen är
tillämplig. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
12 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att beteckningen landstingsstyrelsen har ersatts med uttrycket styrelsen i kommunen på regional
nivå. Vidare har beteckningen landstingsfullmäktige ersatts med beteckningen fullmäktige. Vad som sägs i första stycket under kommentaren till 9 § gäller även denna ändring. Våra överväganden finns
i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i tryckfrihetsförordningen träder i kraft den 1 januari
2023. Våra överväganden finns i avsnitt 4.4.
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Förslaget till lag om ändring i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

6 kap.
1§
Paragrafen har ändrats på så sätt att dels beteckningen landsting
ersatts med beteckningen region, dels den nuvarande beteckningen
regioner, som avser de s.k. sjukvårdsregionerna, ersatts med beteckningen samverkansregioner. Ändringen är inte avsedd att innebära
en förändring i sak, utan att syftar till att undvika att sjukvårdsregionerna förväxlas med landstingen när dessa betecknas regioner.
Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.17

Förslaget till förordning om ändring i hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80)

3 kap.
1§
Paragrafen har ändrats på så sätt att ordet landsting har ersatts med
region. Vidare har paragrafen ändrats så att beteckningen region,
som avser de s.k. sjukvårdsregionerna, har ersatts med samverkansregion. Namnen på de enskilda sjukvårdsregionerna har ändrats så
att ordledet ”region” i slutet av namnet har strukits och att beteckningen Samverkansregion lagts till före namnet, som således utformats på följande sätt: Samverkansregion Stockholm, Samverkansregion Linköping osv.
Ändringen är inte avsedd att innebära en förändring i sak, utan
att syftar till att undvika att sjukvårdsregionerna förväxlas med landstingen när dessa betecknas regioner. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
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Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.18

Förslaget till lag om ändring i ellagen
(1997:857)

4 kap.
8§
Paragrafen har ändrats på så sätt att beteckningen region ersatts med
nätregion. Det är inte fråga om en ändring i sak, utan ändringen
syftar endast till att undvika att begreppet förväxlas med landsting
när dessa betecknas regioner. Tidigare förarbetsuttalanden (se
prop. 2008/09:141, s. 98–99) och befintlig praxis ska således även fortsättningsvis tillämpas. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.19

Förslaget till lag om ändring i lagen
om kollektivtrafik (2010:1065)

1 kap.
7§
Paragrafen är ny. I paragrafen görs en hänvisning till den definition
av region som vi föreslår ska införas i 1 kap. 1 § kommunallagen.
Syftet med denna hänvisning är att särskilja begreppet region från
det befintliga begreppet regional kollektivtrafikmyndighet. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslaget till lag om ändring i lagen
(2010:1919) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet

1§
Paragrafen har ändrats på så sätt att ett nytt tredje stycke införts.
I detta stycke finns en hänvisning till den definition av region som
vi föreslår ska införas i 1 kap. 1 § kommunallagen. Syftet med hänvisningen är att tydliggöra vad som avses med beteckningen region
i lagen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.
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Bilaga 1

Kommittédirektiv 2015:77

Ny indelning av län och landsting
Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015
Sammanfattning
En kommitté, bestående av en ordförande och en vice ordförande,
ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att
Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén ska
utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor
bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning,
kultur och en god miljö. Kommittén bör därför i sitt arbete utgå
från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regionerna. Syftet är att skapa en
ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför
bestående fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska,
näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen ska
också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och
deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande samt ökade
möjligheter till ansvarsutkrävande. En ny indelning kan också
möjliggöra en bättre samordning av arbetet med att vidta åtgärder
för minskad klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning samt att nå de nationella klimat- och miljömålen. Kommittén
ska föreslå namn på de nya länen. Förslagen bör vara väl förankrade
med berörda parter.
I uppdraget ingår bl.a. att göra den utredning som krävs för
indelningsändringar samt att analysera behovet av ekonomiska regleringar och anpassning av systemet för kommunalekonomisk ut-
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jämning. I uppdraget ingår även att föreslå en ändrad enhetlig beteckning för kommuner på regional nivå, om det visar sig lämpligt.
Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen ska tilldelas det
regionala utvecklingsansvaret och utreda vilka förvaltningsutgifter
detta innebär och lämna förslag på finansiering.
I uppdraget ingår även att utreda om de verksamheter som i dag
är koncentrerade till vissa länsstyrelser bör fortsätta vara det och
analysera vilka eventuella organisatoriska åtgärder som kan vidtas
för att höja effektiviteten i länsstyrelsernas verksamhet. Kommittén
ska analysera behovet av andra verksamhetsorter än residensstaden
för varje ny länsstyrelse samt behovet av en samordnad regionindelning avseende vissa statliga myndigheter.
Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna
en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen
med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget.
Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den
31 januari 2017. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den
1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den
30 juni 2016.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
Sveriges administrativa indelning
Den svenska förvaltningen är organiserad på tre nivåer: central,
regional och lokal. På lokal nivå är Sverige indelat i 290 kommuner.
På regional nivå är landet indelat i 21 län med en statlig myndighet
(länsstyrelse) i varje län och 20 landsting med direktvalda fullmäktige. Varje landsting omfattar ett län med undantag för Gotlands
län där kommunen ansvarar för de uppgifter som sköts av landstingen i andra län. Den nuvarande länsindelningen framgår indirekt
av regeringens tillkännagivande om länens indelning i kommuner
(SFS 2007:229). Tillkännagivandet är inte normgivande utan anger
endast hur Sveriges länsindelning ser ut vid en viss tidpunkt.
Riksdagen beslutar om indelningen i län och regeringen beslutar
om indelningen i kommuner och landsting.
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Rättsliga förutsättningar för indelning
Enligt 14 kap. 6 § regeringsformen ska föreskrifter om grunderna
för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag. Indelningen av kommuner och landsting regleras i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, fortsättningsvis kallad indelningslagen. Regeringen får besluta om ändring
i rikets indelning i landsting, om hinder inte möter mot en ändring
i länsindelningen. Av kommunallagen (1991:900) framgår att varje
landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
En ändring i landstingsindelningen får endast ske om den kan
antas medföra bestående fördel för ett landsting eller en del av ett
landsting eller andra fördelar från allmän synpunkt.
I ett ärende om indelningsändring ska det göras en utredning
som omfattar alla omständigheter som inverkar på frågan. Samråd
ska ske med de kommuner och landsting som har intresse av frågan.
Om utredningen visar att indelningen bör ändras, ska ett förslag
upprättas till ändringen samt till den ekonomiska reglering och de
övriga föreskrifter som ändringen kan ge anledning till.
En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Regeringens beslut om indelningsändring ska som huvudregel meddelas senast ett år innan ändringen
ska träda i kraft.
När det gäller länsnamn finns det inte någon rättslig reglering.
Vid bildandet av ett nytt län beslutar riksdagen om det nya länets
namn och vilken stad som ska vara residensstad. Även vid förändringar som enbart rör ändring av länens namn behövs riksdagens
ställningstagande.
Indelning enligt vallagen
För val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige
ska det finnas geografiskt avgränsade områden för vilka det ska
väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller, s.k.
valkretsar.
Av vallagen (2005:837) framgår det att landet, vid val till riksdagen, är indelat i 29 valkretsar. Valkretsarna sammanfaller till stor
del med länen. Stockholms, Skåne och Västra Götalands län är dock
indelade i flera valkretsar.
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Valmyndigheten ska senast den 30 april det år då ordinarie val
ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets vid val till riksdagen ska ha. För riksdagsvalet 2018 innebär
det att Valmyndigheten senast den 30 april 2018 ska besluta om
valkretsmandat.
Om ett beslut om ändrad länsindelning eller ändrad kommunal
indelning påverkar antalet fasta valkretsmandat vid val till riksdagen
och beslutet träder i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie
val till riksdagen har hållits, ska den ändrade indelningen beaktas
vid val till riksdagen redan från och med den dagen ändringen har
beslutats.
Landstingsfullmäktige kan fatta beslut om att dela in landstinget
i två eller flera valkretsar. Ett sådant beslut ska fattas senast den
31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för
första gången. Det innebär att beslut om ändring av valkretsar inför
2018 års val måste fattas av landstingsfullmäktige senast den
31 oktober 2017. Regeringen får dock, om det behövs, bestämma
att beslut om indelning i valkretsar får meddelas senare.
Om ett landsting är indelat i valkretsar, ska länsstyrelsen senast
den 30 april det år då ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta
valkretsmandat som varje valkrets ska ha.
Förändringar i indelningen på regional nivå
Det har skett ett antal större ändringar i läns- och landstingsindelningen sedan de inrättades, men endast ett fåtal på senare tid. Två
stora förändringar skedde i slutet på 1990-talet då Skåne och Västra
Götalands län och landsting bildades.
Samtidigt som Skåne och Västra Götalands läns landsting bildades lades de berörda länen samman till Västra Götalands län respektive
Skåne län och två kommuner flyttades över från Västra
Götalands län till Jönköpings län. Sammanläggningarna byggde
i huvudsak på Regionberedningens slutbetänkande (SOU 1995:27).
I april 1996 beslutade riksdagen i överensstämmelse med kommitténs
förslag om ändrad länsindelning i Skåne (prop. 1995/96:38, bet.
1995/96:BoU9, rskr. 1995/96:206). Beslutet om att bilda Skåne län
trädde i kraft den 1 januari 1997. I maj 1997 beslutade riksdagen
om att bilda Västra Götalands län och beslutet trädde i kraft den
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1 januari 1998 (prop. 1996/97:228, bet. 1996/97:BoU13, rskr.
1996/97:228).
Landstingen i Skåne respektive Västra Götalands län bildades
den 1 januari 1999. Samtidigt fick de båda landstingen, på försök,
ansvar för vissa regionala utvecklingsuppgifter i enlighet med lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.
Ytterligare en förändring av länsindelningen skedde när Heby
kommun bytte länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala
län den 1 januari 2007 (prop. 2005/06:2, bet. 2005/06:KU12, rskr.
2005/06:67).
Tidigare utredningar om den regionala indelningen
Frågan om en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal
gånger, senast av Ansvarskommittén (Fi 2003:02) och Utredningen
om den statliga regionala förvaltningen (Fi 2009:07).
Ansvarskommittén
Regeringen beslutade i januari 2003 att tillkalla en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen (dir. 2003:10).
I februari 2007 överlämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
till regeringen. Kommittén föreslog bl.a. att nya, större län och landsting skulle bildas, att ett antal uppgifter med anknytning till regional utveckling skulle föras över från staten till landstingen och att
landstingen i fortsättningen skulle benämnas regionkommuner. Remissinstanserna var till övervägande del positiva till kommitténs förslag att inrätta direktvalda regionkommuner med ansvar för hälsooch sjukvård och regional utveckling. Ansvarskommitténs förslag
ledde dock inte till några indelnings- eller författningsändringar.
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Utredningen om den statliga regionala förvaltningen
I juni 2009 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att
bl.a. göra en översyn av den statliga regionala förvaltningen och
lämna förslag på hur utformningen av denna kan göras tydligare, mer
samordnad och ändamålsenlig (dir. 2009:62).
I oktober 2010 lämnade utredningen delbetänkandet Sammanläggningar av landsting – övergångsstyre och utjämning (SOU 2010:77).
Utredningen föreslog bl.a. att vid bildandet av nya landsting eller
vid andra omfattande ändringar i landstingsindelningen ska regeringen besluta att det ny- eller ombildade landstinget ska företrädas
av indelningsdelegerade (övergångsstyre), fram till dess att de nyvalda fullmäktige tillträder. Utredningen föreslog vidare en särskild
reglering om ekonomiska bidrag vid förändringar i landstingsindelningen. Remissinstanserna var i huvudsak positiva till förslagen. Förslagen har dock inte lett till några författningsändringar varför det i
dagsläget enbart finns bestämmelser om att indelningsdelegerade ska
utses när nya kommuner bildas.
I sitt slutbetänkande Statens regionala förvaltning – förslag till
en angelägen reform (SOU 2012:81) föreslog utredningen en ny
indelning för att skapa robusta länsstyrelser. Antalet länsstyrelser
föreslogs vara elva, och flera länsstyrelser föreslogs få ansvar för mer
än ett län. Vidare föreslogs att ett antal statliga myndigheter skulle
följa en ny statlig regional geografi. Utredningen föreslog även att
det regionala utvecklingsansvaret som huvudregel ska vara landstingens uppgift. Utredningen angav att landstingen, i egenskap av
direktvalda politiska organ med egen beskattningsrätt, har förutsättningarna att kunna leda och samordna det regionala
tillväxtarbetet
med hög demokratisk legitimitet och effektivitet. Utredningens
förslag har inte remitterats och har inte lett till några indelningseller författningsändringar.
Ansvar för regional utveckling
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län anges
genom uppräkning vilka län som omfattas av lagen och att lagen
gäller för landstingen i de berörda länen och Gotlands kommun.
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Dessa ska bl.a. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling,
samordna insatser för genomförandet av strategin samt upprätta
och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Sedan lagen trädde i kraft 2011 har
ansvar för de regionala utvecklingsuppgifterna. Lagen gäller nu för
landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne,
Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län
samt Gotlands kommun.
Kommunala samverkansorgan
Av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen framgår att kommunala beslutande församlingar kan bilda samverkansorgan inom
ett län för att ansvara för regionala utvecklingsfrågor i länet. De kommuner och landsting som beslutar att bilda ett sådant samverkansorgan ska anmäla detta till regeringen, som beslutar från vilken tidpunkt samverkansorganet ska ha det regionala utvecklingsansvaret i
länet. I flera fall har det regionala utvecklingsansvaret från ett kommunalt samverkansorgan överförts till landstingen enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Kommunala samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar
finns i dag i Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands,
Dalarnas och Västerbottens län.
Länsstyrelsernas arbete för regional utveckling
Länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län har det regionala utvecklingsansvaret i respektive
län och fullgör de uppgifter som åligger vissa landsting och samverkansorgan enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
och lagen om kommunala samverkansorgan. Oavsett hur det regionala utvecklingsansvaret är fördelat har samtliga länsstyrelser i
uppgift att på olika sätt verka inom den regionala tillväxtpolitiken.
Länsstyrelserna ska enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion bl.a. verka för att nationella mål får genomslag i länet
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna ska arbeta sektorsövergripande och främja
länets utveckling. Länsstyrelserna ska vidare bidra till att genera-
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tionsmålet och miljökvalitetsmålen beaktas i det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
ska samtliga länsstyrelser följa upp hur andra statliga myndigheter
tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet, främja och samordna
andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet och
i
förekommande
nde
nalt utvecklingsansvar om andra statliga myndigheters insatser för
regional tillväxt i länet.
Koncentration av viss länsstyrelseverksamhet
Den 1 januari 2010 trädde ändringar i bl.a. stiftelseförordningen
(1995:1280) i kraft. Ändringarna syftade till att få till stånd en mer
effektiv och enhetlig tillsyn över stiftelser (prop. 2008/09:84, bet.
2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185). Ändringarna har inneburit att
länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands,
Dalarnas,
rrbottens län pekas ut som tillsynsmyndigheter avseende stiftelser, en uppgift som tidigare samtliga länsstyrelser ansvarade för.
I propositionen Ändring av viss länsstyrelseverksamhet
2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135) föreslog regeringen att viss verksamhet skulle koncentreras till ett mindre antal
länsstyrelser i syfte att åstadkomma en högre effektivitet och en mer
rationell användning av resurser, såväl ekonomiska som personella.
Ytterligare ett syfte som angavs i propositionen var att säkerställa
en väl fungerande rättssäkerhet. Genom ett större antal förordningsändringar som trädde i kraft den 1 juli 2012 koncentrerades
vissa ärendetyper till sju länsstyrelser.
Sedan 2012 finns vid tolv länsstyrelser särskilda miljöprövningsdelegationer som har till uppgift att pröva vissa ärenden enligt miljöbalken. Prövningsområdena för respektive delegation utgör i de
flesta fall flera län. Dessa prövningar gjordes tidigare av respektive
länsstyrelse. Regeringen har även valt att tillföra nya uppgifter till
vissa länsstyrelser.
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Beteckningarna landsting och region
I samband med att Skåne och Västra Götalands läns landsting fick
vissa regionala utvecklingsuppgifter beslutades att de också skulle
få möjlighet att beteckna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen som regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Antalet
landsting som fått den möjligheten har ökat eftersom fler landsting
fått ta över det regionala utvecklingsansvaret. I dagsläget är det tio
landsting samt Gotlands kommun som har denna möjlighet.
Det har inte gjorts någon ändring i kommunallagen som innebär
att beteckningen region kan användas i stället för landsting. Inte
heller i vallagen har beteckningen på de valda församlingarna på
regional nivå förändrats.
Genom en ändring i regeringsformen som trädde i kraft den
1 januari 2011 togs begreppen primärkommun och landstingskommun bort. I regeringsformen anges nu att det finns kommuner
på lokal och regional nivå. Enligt förarbetena omfattar uttrycket de
båda nuvarande kommuntyperna: kommuner
2009/10:80 s. 208). Ändringen i regeringsformen innebär att det är
möjligt för riksdagen att besluta om att ändra beteckningen landsting utan grundlagsändring.
En ändamålsenlig indelning
Behovet av en ändring av dagens indelning av län och landsting
Medborgarnas och näringslivets behov ryms alltmer sällan inom
dagens administrativa gränser. Medborgarna rör sig över betydligt
större geografiska områden än tidigare och de flesta samhällsfrågor
berör mer än bara ett län. Detta ökar människors förväntningar på
att kunna påverka och ta del av den offentliga verksamheten i allt
större geografiska områden. Förändrade rörelsemönster och större
geografiska bostads- och arbetsmarknader skapar också ett behov
av att kunna lösa allt fler frågor på mellankommunal och regional
nivå. Dessutom ökar behovet av samordning mellan olika ansvariga
aktörer t.ex. när det gäller infrastruktur och kollektivtrafik.
Detta har vidare inneburit att allt fler frågor organiseras utifrån
en annan indelning än län, t.ex. hälso- och sjukvårdsregionerna,
koncentrationen av vattenförvaltningen och EU:s regionindelning
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NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) som
används för strukturfondsprogrammen i Sverige. Flera statliga myndigheter har också valt en annan regional indelning för sin verksamhet.
Den nuvarande indelningen av län och landsting är således inte
tillräckligt ändamålsenlig och effektiv. Med en annan indelning är
det dessutom möjligt att skapa mer ändamålsenliga och effektiva
organisationer. En ny indelning kan också möjliggöra en bättre
samordning av arbetet med att vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning samt att nå de
nationella klimat- och miljömålen.
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar bl.a. till följd
av en allt äldre befolkning och en intensiv kunskaps- och teknikutveckling. Flera landsting saknar i dagsläget tillräckligt befolkningsunderlag och resurser för att kunna göra effektiva investeringar i
t.ex. teknisk utrustning och it-system. Förmågan att kunna bära,
utveckla och rekrytera spetskompetens och förmågan att ta emot
och omsätta ny kunskap kan också kopplas till landstingets storlek.
Möjligheterna att bedriva en effektiv och god vård samt forskning
och innovation av hög kvalitet förutsätter ofta större patientvolymer
och mer resurser än vad som är fallet med nuvarande landstingsindelning. Att landstingen dessutom är av varierande storlek bidrar
till ojämlika förutsättningar när det gäller möjligheten att upprätthålla tillgången till en god och säker vård på lika villkor. Detta bidrar
sammantaget till att dagens struktur försvårar möjligheterna att tillgodose hela befolkningens tillgång till likvärdig vård av god kvalitet.
Även den statliga organisationen på regional nivå behöver utvecklas. Länsstyrelserna är statens främsta företrädare på regional
nivå. De bedriver en mycket bred verksamhet som kräver ett visst
underlag för att kunna bedrivas på ett likvärdigt, effektivt och rättssäkert sätt. På sikt kommer flera länsstyrelser att vara för små för
att klara de uppgifter de har i dag.
Behovet av en genomgripande förändring av läns- och landstingsindelningen har konstaterats vid flera tillfällen bl.a. av Ansvarskommittén och Utredningen om den statliga och regionala förvaltningen. Även Kammarkollegiet konstaterade i sitt yttrande över
ansökningar om landstingssammanläggningar från landsting i
Norrland och Svealand att den fortsatta diskussionen om indelning
av landet borde utgå från en helhetssyn som omfattar hela riket och
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att alternativ som inte är begränsade till dagens länsgränser borde
undersökas. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser, enligt
Inriktningsdokument för kongressperioden 2012–2016, att det ur
ett nationellt tillväxtperspektiv bör genomföras en regionreform.
Vidare anser SKL att en stark regional aktör med legitimitet och med
ett tydligt utvecklingsuppdrag kan stärka utvecklingen och tillväxten
till nytta inte bara för den egna regionen utan för hela landet.
Konstitutionsutskottet
har
vidare
i
betänkandet
(bet. 2013/14:KU30 s. 23) avseende regeringens proposition Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
(prop. 2013/14:46) angett följande. ”Det är enligt utskottets mening
uppenbart att det måste finnas principer för hur landet ska vara organiserat på kommunal, regional och statlig nivå. Konsekvenserna av
regeringens förslag i den nu föreliggande propositionen blir att
landstingens befogenheter ökar men att grundproblemet med för
små landsting – både geografiska och befolkningsmässigt – finns
kvar. Direktiven för Ansvarskommitténs arbete uppnås inte. Utskottet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett
förslag till en helhetslösning för den regionala organisationen. I avvaktan på detta bör det regionala utvecklingsansvaret som utskottet
angett ovan överföras till den nuvarande regionala nivån i de län
som kan uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ.”
Det finns mot denna bakgrund starka skäl att se över dagens
indelning i län och landsting och ta fram förslag på en framtida
indelning som kan möta de framtida kraven på en ändamålsenlig
indelning
tioner. Utifrån ett medborgarperspektiv är det väsentligt att skapa en samhällsstruktur som är tydlig
och som bättre stämmer överens med medborgarnas behov och det
demokratiska ansvaret.
Uppdraget
En ny indelning av län och landsting
Kommittén ska föreslå en läns- och landstingsindelning för hela
landet som medför bestående fördelar. Detta innebär bl.a. en bättre
anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden,
stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre
överenstämmelse
behov av insyn och möjlighet
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till inflytande i lokala och regionala beslutsprocesser samt till ansvarsutkrävande. I bedömningen ska kommittén utgå från funktionella geografiska samband och från vilka behov medborgare och
näringsliv i alla delar av landet har i olika frågor bl.a. kommunikation, transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning,
kultur och god miljö. Indelningen ska också innebära effektivare
organisationer och verksamheter. Kommittén bör därför i sitt arbete
utgå ifrån kommungränser och gränserna för befintliga och framtida s.k. arbetsmarknadsregioner eller funktionella regioner. Kommitténs förslag ska innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län
och landsting än i dag. Kommittén ska även analysera hur förslagen
påverkar möjligheterna till en ändamålsenlig organisering av lokal
och regional kollektivtrafik.
Utöver att göra den utredning som krävs enligt indelningslagen
ska kommittén i sin bedömning analysera och beakta hur länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters verksamhet påverkas
av de lämnade förslagen samt hur
länsstyrelser
myndigheter kan samverka med de nya landstingen. Kommittén
ska även i övrigt beakta andra omständigheter som kan aktualiseras
inom ramen för uppdraget. I detta ingår även att beakta förutsättningarna att verka för de riksdagsbundna målen som är knutna till
länsstyrelsernas verksamhet.
Med undantag av förändring av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret, ingår det inte i uppdraget att föreslå någon förändring av uppgiftsfördelningen inom eller mellan den statliga och
den kommunala nivån.
Kommitténs förslag bör vara väl förankrade hos berörda parter.
Kommittén ska därför föra dialog med och inhämta synpunkter från
landsting, kommuner, kommunala samverkansorgan, länsstyrelser
och andra berörda statliga myndigheter samt SKL. Utifrån ovanstående utgångspunkter ska kommittén analysera vilken indelning
som är mest lämplig och effektiv.
Kommitténs förslag ska vara utformade så att de kan träda i kraft
senast den 1 januari 2023. I uppdraget ingår att kommittén ska
undersöka om det är möjligt och lämpligt att besluta om en eller
flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019. I
bedömningen ska kommittén särskilt beakta hur detta påverkar
indelningen i övriga delar av landet. Förslagen ska vara utformade
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så att berörda aktörer ges goda möjligheter att förbereda de ändringar som förslagen om indelningsändring medför.
Kommittén ska därutöver
• föreslå namn på de nya länen,
• analysera aspekter som bör beaktas vid val av residensstad och
om lämpligt föreslå residensstäder för de nya länen,
• lämna förslag på sådana författningsändringar som är nödvändiga
för genomförandet av indelningsändringarna, analysera behovet
av och lämna förslag på följdändringar i lagstiftning som indelningsändringen kan ge upphov till, samt
• i övrigt föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som
kommittén utifrån sitt uppdrag anser behövs.
Ekonomiska regleringar
En ändring av läns- och landstingsindelningen kan innebära att ett
befintligt landsting delas. I sådana fall ska det ske en ekonomisk
reglering mellan de nya landstingen om en tillgång eller förbindelse
bör föras över enligt den nya indelningen eller om det finns särskilda
skäl till reglering. Regleringen fastställs av regeringen, när beslutet
om indelningsändringen meddelas. Om landstingen är ense om
regleringen, bör denna fastställas.
Kommittén ska därför analysera behoven av och i förekommande fall föreslå en ekonomisk reglering mellan landsting som
berörs av indelningsändringen.
Kommunalekonomisk utjämning
Systemet för kommunalekonomisk utjämning har som syfte att på
nationell nivå skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet regleras i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning. Vid en landstingssammanläggning
påverkas det kommunala utjämningssystemet. En anpassning av
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systemet till de nya förhållandena måste därför ske när en indelningsförändring beslutas.
Utjämningskommittén.08, som senast utredde utjämningssystemet, föreslog i sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar – Översyn
av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) att om en kommun som bildas genom sammanläggning får lägre bidrag till följd av
sammanläggningen vid beräkning av den nya kommunens bidrag och
avgifter, ska vissa beräkningsmodeller baseras på den indelning som
gällde före sammanläggningen under fyra år fr.o.m. det år indelningsändringen trädde i kraft. Kommittén gjorde bedömningen att
en liknande kompensation för landstingen vore rimlig men lämnade
dock inga förslag i denna del. Utredningens förslag gällande kommunerna genomfördes genom en lagändring som trädde i kraft den
1 januari 2014 (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69).
Kommittén ska därför
• analysera och vid behov lämna förslag på författningsändringar
som innebär att landsting, på motsvarande sätt som kommuner,
kan kompenseras vid sammanläggning, och
• analysera och redovisa hur systemet för kommunalekonomisk
utjämning i övrigt påverkas av en ändrad landstingsindelning.
Konsekvensändringar i vallagen
Vid val till riksdagen är landet indelat i 29 valkretsar. Valkretsarnas
indelning framgår av vallagen och sammanfaller till stor del med länen.
Stockholms, Skåne och Västra Götalands län är dock indelade i
flera valkretsar. Som en konsekvens av en ny länsindelning behöver
regleringen i vallagen om valkretsarna till riksdagsvalet ändras.
Kommittén ska utifrån förslaget till den nya länsindelningen
• lämna förslag på nödvändiga ändringar i vallagen, och
• redogöra för de konsekvenser som uppkommer för de nya länsstyrelserna i fullgörandet av sina uppgifter som regional valmyndighet och vid behov föreslå övergångsregler.
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Beteckningen landsting
Eftersom landstingen använder sig av olika beteckningar kan det i
vissa fall bli otydligt vilken organisation som avses, t.ex. när Gotlands
kommun och de landsting som har det regionala utvecklingsansvaret använder sig av beteckningen region. Detta kan skapa förvirring och innebära risk för missförstånd. Det finns därför behov
av att analysera vilken beteckning som är mest lämplig som gemensam beteckning för att få en reglering som är enhetlig och tydlig.
Det finns också behov av att på ett enhetligt sätt utforma namnen
på kommuner på regional nivå. Som huvudregel gäller att beteckningen landsting läggs till efter länsnamnet, t.ex. Södermanlands
läns landsting. Vid införandet av en eventuellt ny beteckning kan
det vara lämpligt att utforma namnen på de nya kommunerna på
regional nivå på ett annat sätt.
Kommittén ska därför
• analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting till
en annan gemensam beteckning för kommuner på regional nivå,
• utifrån den gemensamma beteckningen föreslå hur namnen på
de nya kommunerna på regional nivå ska utformas,
• lämna förslag på sådana författningsändringar som är nödvändiga
för ändring av beteckningen, och
• analysera behovet av och lämna förslag på följdändringar i lagstiftning som ändringen kan ge upphov till.
Ändringar i kommunallagen
Av 5 kap. 1 § kommunallagen framgår det minsta antalet ledamöter
som fullmäktige måste ha. En förändring av fullmäktiges storlek
måste beslutas före utgången av februari månad det år då val av fullmäktige förrättas i hela landet.
I november 2013 beslutade riksdagen (prop. 2013/14:5, bet.
2013/14:KU7, rskr. 2013/14:71) att minska det lägsta antalet fullmäktigeledamöter i de minsta kommunerna. Av propositionen framgår att regeringen inte ansåg att det fanns behov av att ändra gränserna för landstingsfullmäktiges storlek eftersom det inte fanns samma
problem när det gäller fullmäktiges storlek i landstingen jämfört
med fullmäktiges storlek i de minsta kommunerna. Mot bakgrund
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av att kommittén nu har i uppdrag att föreslå en ny indelning av
landstingen finns det skäl att analysera på vilket sätt den påverkar
antalet förtroendevalda i landstingsfullmäktige och om det finns behov av att ändra gränserna för landstingsfullmäktiges storlek.
Kommittén ska därför analysera behovet av att förändra fullmäktiges storlek och vid behov föreslå författningsändringar.
Regionalt utvecklingsansvar
Allt fler landsting omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län. Både Ansvarskommittén och Utredningen om den statliga
regionala förvaltningen föreslog att landstingen skulle överta det
regionala utvecklingsansvaret. Genom att ge landstingen detta ansvar
uppnås en tydligare och enhetlig organisation för dessa frågor. Det
finns därför skäl att ta fram förslag som innebär att landstingen
tilldelas ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Kommittén ska därför
• föreslå hur det regionala utvecklingsansvaret ska tilldelas landstingen och när detta bör ske,
• analysera om detta i vissa fall inte är lämpligt och då föreslå en
annan ordning, samt
• utreda vilka förvaltningsutgifter detta innebär för landstingen
samt lämna förslag på finansiering.
Länsstyrelsernas organisation
I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har
särskilda förvaltningsuppgifter. Samtliga länsstyrelser har i grunden
samma uppdrag men som redogjorts för ovan har vissa verksamheter
koncentrerats till färre länsstyrelser för att uppnå en effektivare, mer
likvärdig och mer rättssäker hantering. Flera av länsstyrelsernas
uppgifter underlättas av myndigheternas regionala närvaro. Länsstyrelsernas verksamhet finansieras genom olika anslag, varav omkring hälften av förvaltningsanslaget. En stor del av verksamheten
finansieras av inomstatliga bidrag. En förändrad länsindelning med-
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för behov av att även ändra länsstyrelsernas organisation. En förändrad länsstyrelseorganisation bör utformas utifrån medborgarnas
behov och det förvaltningspolitiska målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, med en väl
utvecklad och likvärdig kvalitet, service och tillgänglighet och så att
övriga berörda nationella riksdagsbundna mål kan uppnås.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• analysera behovet för varje ny länsstyrelse av andra verksamhetsorter än residensstaden,
• analysera eventuella åtgärder som kan vidtas för att höja länsstyrelsernas effektivitet,
• beräkna resursbehovet för den nya länsstyrelseorganisationen
inom den ekonomiska ram som finns för dagens länsstyrelseverksamhet,
• analysera om den nya indelningen motiverar en ändrad koncentration av de verksamheter som i dag är koncentrerade till
vissa länsstyrelser och om lämpligt föreslå förändringar, samt
• analysera behov av följdändringar i andra lagar och förordningar
och, om ett sådant behov finns, föreslå författningsändringar.
Andra statliga myndigheters regionala indelning
För vissa nationella myndigheter är den geografiska organisationen
helt eller delvis reglerad av riksdag och regering. Flertalet myndigheter bestämmer dock själva sin regionala indelning. Utredningen
om den statliga regionala förvaltningen belyste svårigheter som kan
uppstå i samordningen av de statliga myndigheternas verksamhet
genom olika geografiska avgränsningar. En samverkande statsförvaltning är en viktig utgångspunkt för regeringens förvaltningspolitik.
Hur centrala statliga myndigheter organiserar sin lokala närvaro och
service är av stor vikt för den regionala utvecklingen, medborgarnas
tillgång till statlig service och tillgången till kvalificerade arbetstillfällen i alla delar av landet. Länsstyrelsernas möjligheter att som
statens regionala företrädare samordna statens agerande på regional
nivå påverkas dock främst av respektive myndighets regionala struktur. En väl fungerande samordning inom den statliga förvaltningen
underlättar arbetet med att, i samklang med andra samhällsmål, nå
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de nationella miljömålen. Även kommunernas samverkan med statliga myndigheter kan försvåras av att regionala strukturer inte är
samordnade.
Kommittén ska med utgångspunkt i tidigare gjorda analyser av
frågan och med beaktande av befintliga regionala indelningar vid
olika myndigheter
• analysera behovet av en samordnad regionindelning avseende
vissa statliga myndigheter, och
• om ett sådant behov finns, identifiera de statliga myndigheter för
vilka en geografisk samordning kan vara relevant för både staten
som helhet och för kommunsektorn.
Konsekvensbeskrivningar
Kommittén ska, utöver att redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474), särskilt beräkna och
redovisa förslagens samhällsekonomiska konsekvenser. Om något
förslag innebär kostnadsökningar eller intäktsminskningar för det
offentliga ska kommittén föreslå en finansiering. För samtliga förslag som kommittén lämnar ska den göra en analys av hur de samhällsekonomiska kostnaderna för högre krav, ökad administrativ
belastning och ändrade kostnader för företag, statliga myndigheter,
kommuner, landsting och domstolar förhåller sig till den effekt
som förväntas uppnås.
Kommittén ska belysa förslagens effekter på utvecklingen av
företagandet, nyetableringen och konkurrensen. Om förslagen innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen, ska kommittén
utforma förslagen så att de inte går utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till deras ändamål.
Kommittén
ilka konsekvenser förslagen får
för kvinnor och män samt förslagens effekter för jämställdheten.
Konsekvenserna ska anges enligt 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I samband
med konsekvensutredningen ska kommittén inhämta synpunkter
från Tillväxtverket.
Kommittén ska även redovisa de personella konsekvenserna vid
statliga myndigheter av sina förslag samt belysa förslagens effekter
på förutsättningarna att nå de nationella klimat- och miljömålen.
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Uppdragets genomförande och redovisning
Uppdraget ska planeras och bedrivas så att hänsyn tas till den takt i
vilken eventuella ändringar i läns- och landstingsindelningen kan
komma att ske.
Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller
flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019,
ska kommittén genomföra den utredning som krävs enligt indelningslagen och senast den 30 juni 2016 lämna ett delbetänkande
med förslag om ny indelning i dessa delar. Betänkandet ska även
omfatta förslag på eventuell ekonomisk
och
författningsändringar. Kommittén ska därutöver redovisa de överväganden i övrigt som ligger till grund för kommitténs förslag.
Det är av särskild vikt att kommittén för dialog med och kontinuerligt inhämtar synpunkter från berörda landsting, kommuner,
kommunala samverkansorgan, länsstyrelser, andra berörda statliga
myndigheter samt SKL. Kommittén ska även följa arbetet i och
inhämta synpunkter från de utredningar som berör uppdraget.
Kommittén ska hålla berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer informerade samt ge dem tillfälle att framföra
synpunkter.
Kommittén ska löpande informera regeringen (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande.
Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna
en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen
med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget.
Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den
31 januari 2017.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
(Finansdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén (Fi 2015:09)
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 2 juli 2015 att ge en kommitté i uppdrag
att bl.a. föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att
Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting (dir. 2015:77).
Kommittén har antagit namnet Indelningskommittén (Fi 2015:09).
Regeringen beslutar nu att detta uppdrag och tillhörande deluppdrag
ska utgå. Kommittén ska inte heller utreda länsstyrelsernas organisation eller lämna förslag till hur det regionala utvecklingsansvaret
ska tilldelas landstingen. Kommittén behåller dock uppdragen i fråga
om beteckningen för kommuner på regional nivå och statliga myndigheters regionala indelning. När det gäller det regionala utvecklingsansvaret behåller kommittén uppdraget rörande finansiering av
förvaltningsutgifter.
Kommitténs uppdrag i fråga om statliga myndigheters regionala
indelning förtydligas. Kommittén ska föreslå en samordnad regional
indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är relevant för staten som helhet samt för kommuner och
landsting. Vidare får kommittén i uppdrag att föreslå en reglering i
lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
landsting (indelningslagen) om vilken hänsyn som ska tas till berörda
landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén får också i uppdrag att
kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen
ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas senast den 28 februari 2018.
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Bakgrund
De ursprungliga direktiven
Enligt de ursprungliga direktiven ska kommittén föreslå en ny länsoch landstingsindelning. I uppdraget ingår även att föreslå en ändrad
beteckning för kommuner på regional nivå, om det bedöms lämpligt.
Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret, utreda vilka förvaltningsutgifter detta innebär och lämna förslag på finansiering.
I det ursprungliga uppdraget ingår även att analysera om den
nya länsindelningen motiverar en ändrad fördelning av de verksamheter som i dag är koncentrerade till vissa länsstyrelser och, om lämpligt, föreslå förändringar och analysera vilka eventuella åtgärder som
kan vidtas för att höja effektiviteten i länsstyrelsernas verksamhet.
Kommittén ska vidare beräkna resursbehovet för den nya länsstyrelseorganisationen inom den ekonomiska ram som finns för dagens
länsstyrelseverksamhet. Kommittén ska också analysera behovet av
andra verksamhetsorter än residensstaden för varje ny länsstyrelse.
Kommittén ska vidare enligt de ursprungliga direktiven analysera
behovet av en samordnad regionindelning avseende vissa statliga
myndigheter, och, om ett sådant behov finns, identifiera de statliga
myndigheter för vilka en geografisk samordning kan vara relevant
för staten som helhet samt för kommuner och landsting.
Kommittén ska enligt de ursprungliga direktiven slutredovisa sitt
uppdrag senast den 31 augusti 2017.
Kommitténs delbetänkande
I juni 2016 lämnade kommittén delbetänkandet Regional indelning
– tre nya län (SOU 2016:48), i vilket det föreslogs att tre nya län
skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas
fr.o.m. 2019. Delbetänkandet har remitterats till ett stort antal remissinstanser. Regeringen avser dock inte fortsätta bereda förslagen
i delbetänkandet.

304

SOU 2018:10

Bilaga 2

Andra statliga myndigheters regionala indelning
Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till
Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175,
bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315).
En samverkande statsförvaltning är en viktig utgångspunkt för
regeringens förvaltningspolitik. Hur centrala statliga myndigheter
organiserar sin regionala och lokala närvaro samt sin service är av
stor vikt för den regionala utvecklingen, medborgarnas tillgång till
statlig service och tillgången till kvalificerade arbetstillfällen i alla
delar av landet. Utredningen om den statliga regionala förvaltningen lyfte i sitt betänkande fram svårigheter i samordningen av de statliga myndigheternas verksamhet som kan uppstå genom olika geografiska avgränsningar (SOU 2012:81).
Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta
sektorsövergripande och inom sina ansvarsområden samordna olika
samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. För vissa frågor
är det särskilt önskvärt med en statlig samordning på regional nivå,
där länsstyrelserna har en viktig roll. Därtill kommer att länsstyrelsernas breda verksamhet kräver en omfattande samverkan och samordning med andra statliga myndigheter. Länsstyrelserna är de enda
statliga myndigheter som har territoriet som organisatorisk utgångspunkt. I övrigt skiljer sig den geografiska indelningen åt mellan de
statliga myndigheterna. Länsstyrelsernas verksamhet utgår till stor
del från en god regional och lokal kännedom. I syfte att åstadkomma
en högre effektivitet, en mer rationell resursanvändning och en ökad
rättssäkerhet bedriver länsstyrelserna också en utbredd samordning
sinsemellan. Närliggande länsstyrelser kan även samverka vid hantering av ärenden.
Mot bakgrund av de krav som det förvaltningspolitiska målet
ställer, och samhällsutvecklingen i stort, finns det skäl att se över
statsförvaltningen på regional nivå, även utan en ändrad läns- och
landstingsindelning.
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Landstingens samverkan
Förekomsten av samverkan mellan landstingen kommer troligen att
öka
ramen för framöver,
befintliga samarbetsformer, t.ex. mellan enskilda landsting och i de sex sjukvårdsregionerna. Landstingens samverkansbehov varierar mellan olika
ansvarsområden. Behovet av samverkan inom sjukvården, kollektivtrafiken, regional utveckling och kulturområdet skiljer sig sannolikt
åt. Flera utredningar har också föreslagit en stärkt samverkan inom
sjukvården (SOU 2015:98, SOU 2016:2 och SOU 2017:48). Förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Samverkan är viktig och nödvändig
för
av sina uppgifter och upprätthålla en god service. Ett flertal utredningar och forskare har dock identifierat risker med en ökad samverkan, främst kopplade till ansvarsutkrävande, transparens och
vissa effekter i form av ökad administration och kostnader (se t.ex.
SOU 2012:30). I delbetänkandet Regional indelning – tre nya län
anges att ett grundläggande krav på ett demokratiskt styrelseskick
är att det ska vara överskådligt så att medborgarna har möjlighet att
förstå var beslut fattas, samt att det ska vara möjlighet att påverka
processen och att utkräva ansvar av de valda representanterna. Ett
svårbegripligt system kan försvaga legitimiteten för den regionala
demokratin. Flera instanser har i sina remissvar, när det gäller huvudmannaskapet för det regionala utvecklingsansvaret, anfört att demokratin förstärks när uppgifter läggs på ett direktvalt organ. Det
finns således skäl att särskilt beakta dessa aspekter vid den fortsatta
utvecklingen av samverkan mellan landstingen.
Landstingens, kommunernas och befolkningens inställning
vid ändringar i landstingsindelningen
Riksdagens tillkännagivande
Riksdagen har i ett tillkännagivande i samband med behandlingen av
propositionen Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommunoch landstingsindelning (prop. 2015/16:121) anfört att regeringen
bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid
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ändringar i landstingsindelningen (bet. 2015/16:KU25 punkt 2,
rskr. 2015/16:291).
Regleringen i indelningslagen
I indelningslagen regleras förutsättningarna för ändringar i rikets
indelning i kommuner och landsting. Vid prövning av en ändring i
kommunindelningen ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får
beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl.
Särskild hänsyn ska också tas till befolkningens önskemål och synpunkter. När det finns skäl till det ska en särskild undersökning göras
om befolkningens inställning. Undersökningen kan göras genom
omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.
Vid indelningslagens tillkomst förutsattes att ändringar i landstingsindelningen i allmänhet skulle vara av mindre omfattning och
ske till följd av ändringar i kommunindelningen. Av dessa skäl, och då
landstingsindelningen är knuten till länsindelningen, ansågs det inte
vara nödvändigt att införa en bestämmelse om vilken hänsyn som ska
tas till de närmast berörda landstingen eller om att synnerliga skäl
ska krävas för en indelningsändring mot ett sådant landstings vilja.
Det bedömdes vidare saknas behov av en uttrycklig bestämmelse om
vilken hänsyn som ska tas till ortsbefolkningens synpunkter på en
ändring i landstingsindelning som sker som en följd av ändringen i
kommunindelningen. Att landstingets och ortsbefolkningens intressen och synpunkter alltid ska beaktas i ärenden om ändringar i landstingsindelningen ansågs däremot självklart (prop. 1978/79:157 s. 87).
Regeringen får enligt indelningslagen besluta om en ändring i
rikets indelning i landsting, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Landstingsindelningen är således
avhängig länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan landstingsindelningen och länsindelningen finns i 1 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). En ändring av rikets administrativa indelning i län
förutsätter som huvudregel en ändring i landstingsindelningen.
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Tidigare utredningar om ändrad indelning i län och landsting
Frågor om förutsättningarna för en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger sedan indelningslagen trädde
i kraft 1979.
I Kommundemokratikommitténs betänkande Ändrad indelning?
– En översyn av reglerna för indelningsändringar (SOU 2002:33)
och i betänkandet En lag om Sveriges indelning i län och landsting
(SOU 2004:128), som lämnades av Utredningen om indelningsändringar, föreslogs att särskild hänsyn skulle tas till önskemål och
synpunkter från det eller de landsting samt den eller de kommuner
som berörs av ändringen i landstingsindelningen. Bägge utredningarna konstaterade att frågan om ändrad landstingsindelning genom
sambandet mellan läns- och landstingsindelning var mer komplex
än frågan om ändrad kommunindelning och fann att någon bestämmelse om att det krävs synnerliga skäl för ett beslut om ändring i
landstingsindelningen mot ett berört landstings vilja inte borde
införas.
Enligt Kommundemokratikommitténs mening fanns det inte några
bärande skäl för att låta bli att undersöka och beakta befolkningens
inställning vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén föreslog därför att en bestämmelse skulle införas i indelningslagen om
att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Även Utredningen om indelningsändringar ansåg att det fanns
skäl för en uttrycklig reglering. En större ändring i landstingsindelningen ansågs dock, på grund av sambandet med länsindelningen,
vara föranledd av statens önskan att ändra den administrativa indelningen. Det bedömdes i sådana fall finnas skäl att inte närmare utreda
och beakta befolkningens inställning. Utredningen föreslog därför
att det i lagtexten endast skulle anges att särskild hänsyn bör tas till
synpunkter från befolkningen.
Utredningarnas förslag har remitterats, men har inte lett till några
författningsändringar.
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Ändring av uppdraget
Uppdrag som utgår eller förändras
Uppdraget att föreslå en ny läns- och landstingsindelning utgår,
liksom de tillhörande deluppdragen. Det ingår därför t.ex. inte längre
i kommitténs uppdrag att, utifrån en ny länsindelning, analysera behovet av att förändra nuvarande koncentration av länsstyrelsernas
verksamheter. Kommittén ska inte utreda frågor om länsstyrelsernas
organisation.
Kommittén behåller uppdragen som rör beteckningen för kommuner på regional nivå.
Med hänsyn till att det regionala utvecklingsansvaret den 1 januari
2017 har förts över till ytterligare fyra landsting (prop. 2015/16:176,
bet. 2016/17:KU2, rskr. 2016/17:15) och att flera ansökningar har
kommit in till regeringen om att landstingen ska ta över detta ansvar,
bör även uppdraget att föreslå hur landstingen ska tilldelas ansvaret
utgå. Kommittén ska dock alltjämt lämna förslag till hur förvaltningsuppgifter kopplade till det regionala utvecklingsansvaret ska
finansieras.
Kommitténs uppdrag i fråga om statliga myndigheters regionala
indelning förtydligas. Förslaget ska vara utformat utifrån det förvaltningspolitiska målet. Kommitténs förslag ska också ta sin utgångspunkt i behovet av samordnings- och planeringskapacitet på regional
nivå och ska inte förutsätta en ändrad länsindelning.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• föreslå en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är relevant för både
staten som helhet och för kommuner och landsting,
• analysera vilka följder en samordnad regional indelning för de
statliga myndigheterna skulle få för länsstyrelsernas uppgift att
samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser samt för behovet av samverkan mellan länsstyrelserna, och
• lämna förslag till författningsändringar.
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Landstingens samverkan
I och med att landstingens behov av samverkan ökar inom de olika
verksamheterna finns behov av att följa hur landstingens samverkan
sinsemellan och med kommunerna utvecklas, bl.a. avseende frågor
om organisering, administrativa bördor och demokratiska aspekter,
som t.ex. ansvarsutkrävande och transparens. Det kan dessutom
finnas skäl att överväga att t.ex. införa krav på information till medborgarna om landstingets samverkan eller göra analyser av representativitet, insyn och effektivitet i beslutsfattandet.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• översiktligt kartlägga landstingens nuvarande samverkan inom
deras olika verksamhetsområden,
• redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen
av samverkan, och
• föreslå hur staten på en översiktlig nivå skulle kunna följa utvecklingen av landstingens samverkan.
Landstingens, kommunernas och befolkningens inställning
vid ändringar i landstingsindelningen
Under de senaste åren har frågan om en ändrad läns- och landstingsindelning utretts ett flertal gånger. Större förändringar i landstingsindelningen
ag och det kan få stor betydelse för dem vilket landsting de tillhör. Dessutom påverkas den
regionala demokratin och den regionala representationen. Det kan
därför finnas skäl att i indelningslagen införa krav på att hänsyn ska
tas till befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i
landstingsindelningen. Det finns i detta sammanhang också skäl att
överväga om bestämmelser om vilken hänsyn som ska tas till de
landsting och de kommuner som berörs av en ändring i landstingsindelningen samtidigt bör införas i indelningslagen.
Som ovan nämnts är landstingsindelningen kopplad till länsindelningen. Frågan om ändringar i landstingsindelningen är därför mer
komplex och omfattande än en ändrad kommunindelning. Kommittén bör därför överväga om en reglering om inhämtande och beaktande av landstingens, kommunernas och befolkningens inställning
vid ändringar i landstingsindelningen bör utformas på samma sätt
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som den reglering som i dag gäller för ändringar i kommunindelningen eller anpassas utifrån dessa ärendens särskilda beskaffenhet.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• analysera för- och nackdelar med att i indelningslagen införa
bestämmelser om landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen,
• analysera för- och nackdelar med att reglera när och hur befolkningens önskemål och synpunkter ska inhämtas, och
• lämna förslag till författningsändringar.
Samråd och redovisning av uppdraget
För kommitténs återstående och tillkommande uppdrag ska, i stället
för vad som angavs i de ursprungliga direktiven, följande gälla när
det gäller samråd och redovisning.
Vid förslag som rör de statliga myndigheterna ska kommittén
redovisa de ekonomiska och personella konsekvenserna. Det är av
särskild vikt att kommittén inhämtar synpunkter från och för en
dialog med kommuner och landsting samt Sveriges Kommuner och
Landsting, kommunala samverkansorgan och berörda statliga myndigheter. Kommittén ska bedriva sitt arbete i dialog med länsstyrelserna.
Kommittén ska löpande informera regeringen (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande.
Enligt de ursprungliga direktiven skulle kommittén slutredovisa
sitt uppdrag senast den 31 augusti 2017. Utredningstiden förlängs och
uppdraget ska i stället i sin helhet slutredovisas senast den 28 februari
2018.
(Finansdepartementet)
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Myndigheter som föreslås ha
samordnad geografisk indelning

I denna bilaga redogör vi för varje föreslagen myndighets uppdrag,
regionala organisation samt regionala samverkan. Den enkät som vi
har genomfört och som vi hänvisar till nedan redovisas i avsnitt 3.2.4.

Försvarsmakten
Uppgifter och regional organisation
Försvarsmakten ska enligt sin instruktion upprätthålla och utveckla
ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp.
Försvarsmaktens organisation är förhållandevis detaljerat reglerad i
bilaga till myndighetens instruktion. Försvarsmakten bestämmer
dock själv enligt instruktionen vilka organisationsenheter som ska
samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning
av militära och civila resurser.
Sverige är sedan 1 januari 2013 indelat i fyra militärregioner: nord,
mitt, väst och syd (se nedan). Varje region har en stab. Militärregionstaber inrättades med syfte att öka Försvarsmaktens operativa förmåga och stärka samverkan mellan totalförsvarets civila och
militära delar. De regionala staberna svarar för ledning av bevakningsoch skyddsuppgifter, de ska leda civil-militär samverkan samt svara
för stöd till samhället. I uppgifternas lösande kan de då föra befälet
över såväl krigs- som hemvärnsförband. De regionala cheferna med
stab ska stödja samhällets krisberedskap såväl vid händelser i fred,
vid kris och vid krig.
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Den regionala stabens personal håller kontinuerlig kontakt med
myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen. Staben
leder insatser vid till exempel större olyckor eller i krig. Vid nationella
krissituationer är det de regionala stabernas ansvar att samordna den
militära insatsen med andra myndigheters räddningsarbete. Det kan
behövas när hjälpinsatser görs från flera håll samtidigt som vid bränder
eller översvämningar. Då fungerar de regionala staberna som kontaktpunkter mellan exempelvis Försvarsmakten, Polisen, Sjöfartsverket, kommuner och landsting.
Tabell 1
Militärregion
Nord
Mitt
Väst
Syd

Försvarsmaktens regionala indelning
Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland, Västmanland, Dalarna,
Gävleborg
Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro
Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar
och Östergötland

Regional samverkan
Det som nu föranleder flera myndigheter att öka samverkan med
Försvarsmakten är den politiska styrningen om mer konkret återupptagande av totalförsvarsplanering och återuppbyggande av det
civila försvaret. Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och
höjd beredskap ska varje myndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. Därutöver är ytterligare ett stort antal myndigheter
bevakningsansvariga enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
Försvarsmaktens regionala staber samverkar med civila aktörer
på regional nivå, däribland flera myndigheter. Särskilt viktiga är
länsstyrelserna, polisen och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, men även andra myndigheter som t.ex. Trafikverket har
viktiga uppgifter på det här området. Landstingen och hälso- och
sjukvården har viktiga uppgifter inom ramen för totalförsvaret.
Detsamma gäller den kommunala räddningstjänsten.
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Polismyndigheten
Uppgifter och regional organisation
Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och
utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
Sedan den 1 januari 2015 är Polismyndigheten organiserad som
en myndighet, indelad i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar samt ett kansli. Att myndigheten ska delas in i regioner framgår av
förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.
De sju polisregionerna har helhetsansvar
lisverksamheten
inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat
utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service
(t.ex. passervice och tillstånd). Arbetet i regionen leds av en regionpolischef. Regionerna är i sin tur underindelade i polisområden
(27 stycken) och därefter lokalpolisområden (95 stycken).
Tabell 2
Region
Nord
Mitt
Bergslagen
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Polismyndighetens regionala indelning
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Gävleborg, Västmanland, Uppsala
Dalarna, Värmland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
I den tidigare nämnda enkäten hamnar Polismyndigheten bland de
fem mest relevanta myndigheterna för samordnad regional indelning,
både i svar från länsstyrelser och från landsting och kommunala
samverkansorgan. Polisen har en utbredd regional samverkan, med
såväl kommuner och landsting som med staten regionalt.

315

Bilaga 3

SOU 2018:10

Samverkan med länsstyrelserna sker framför allt inom ramen för
krisberedskap. Polismyndigheten är en av de bevakningsansvariga
myndigheter som finns uppräknade i bilaga till krisberedskapsförordningen1 med särskilt ansvar inom utpekade samverkansområden.
Polisen är vidare samordnare av regeringsuppdraget mot organiserad brottslighet som omfattar totalt tolv myndigheter. Uppdraget
bedrivs regionalt i en geografi som motsvarar polisens regioner.
Polismyndigheten har också vissa uppgifter kopplade till frågor
om migration. Det är i regionerna som funktionsansvaret för dessa
uppgifter finns.2
Utöver länsstyrelserna samverkar polisen regionalt i det dagliga
arbetet framför allt med Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten och
Kriminalvården.

Åklagarmyndigheten
Uppgifter och regional organisation
Åklagarmyndigheten ansvarar för den allmänna åklagarverksamheten
med undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska bedriva.
Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska
åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområdena
består av landets 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns
flera åklagarkammare.
Åklagarmyndigheten fick sin nuvarande regionala indelning
år 2014, en följd av att polisen organiserades om. Åklagarmyndigheten ville skapa en tydligare samverkansyta mot polisen och valde
därför samma regionala indelning, även om motsvarigheten till polisens regioner benämns åklagarområden. Indelningen för åklagarkammare stämmer ungefär mot polisens polisområden.

1
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap.
2
SOU 2017:12, s. 179.

316

SOU 2018:10

Tabell 3
Åklagarområde
Nord
Mitt
Bergslagen
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Bilaga 3

Åklagarmyndighetens regionala organisation
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Gävleborg, Västmanland, Uppsala
Dalarna, Värmland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
Åklagarmyndigheten samverkar mycket regionalt med polisen. Att
myndigheterna parallellt omorganiserat sig i en kongruent indelning
har enligt Åklagarmyndigheten fallit väl ut. Samverkan mellan chefer
i polisregioner och Åklagarmyndighetens områdeschefer har utvecklats. Områdescheferna i Åklagarmyndigheten sitter på ett betydande
regionalt mandat och har resurser för detta, vilket även polisens
regionchefer gör.
Åklagarmyndigheten ingår också i regeringens myndighetsgemensamma uppdrag kring organiserad brottslighet, där tolv myndigheter
samverkar i en geografi motsvarande polisregionerna. Lokalt samverkar Åklagarmyndigheten också med socialtjänsten i landets kommuner.
Utöver Polismyndigheten har Åklagarmyndigheten viss samverkan regionalt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bland
annat kring bidragsbrott. I vissa enskilda ärenden arbetar Åklagarmyndigheten gemensamt med Ekobrottsmyndigheten, men regionalt
är verksamheterna mer parallella än gemensamma. Frivårdsdelen inom
Kriminalvården har viss, men ingen avgörande regional relevans för
Åklagarmyndigheten.
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Trafikverket
Uppgifter och regional organisation
Trafikverkets uppdrag är att bland annat att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart
och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.
Av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
framgår att myndigheten ska ha en regional organisation och får ha
det antal regioner som verket bestämmer. En region ska omfatta ett
eller flera län. Trafikverket är indelat i sex regioner.
Trafikverket är vidare organisatoriskt indelat i sju centrala funktioner och i fem verksamhetsområden: planering, trafikledning,
underhåll, investering och stora projekt. På regional nivå finns också
beredskapsplanering och kriskoordinering.
Tabell 4
Region
Nord
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Trafikverkets regionala organisation
Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland
Stockholm, Gotland
Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland
Halland, Värmland, Västra Götaland
Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
Av svaren på vår enkät framgår att Trafikverket är den myndighet
som både länsstyrelser, landsting och regionförbund pekar ut som
mest relevant när det gäller samverkan och samordnad statlig indelning.
Vid planering av statlig infrastruktur ger regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell plan för transportsystemet. De
regionalt utvecklingsansvariga i länen, i de flesta fall landsting och
kommunala samverkansorgan, tar fram regionala transportplaner.
Trafikverket ska enligt sin instruktion ta fram underlag och bidra med
kunskaper vid framtagandet av de regionala
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är också en viktig aktör i förhållande till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, i regel landsting eller kommunalförbund.
Trafikverket möter därutöver både kommuner och länsstyrelser
inom ramen för deras uppgifter inom plan- och bygglagen samt
miljöbalken, där Trafikverket ska tillhandahålla underlag.
I vardagen är Länsstyrelsen den myndighet Trafikverket samverkar mest med, framför allt när det gäller länsstyrelsernas uppgifter
inom miljö- och naturvård, men också när det gäller kommunala
översiktsplaner och detaljplaner. Vid särskilda händelser är också
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen viktiga samverkansmyndigheter för Trafikverket. Trafikverket är också en viktig myndighet
inom ramen för krisberedskap enligt krisberedskapsförordningen3
och för totalförsvaret. Av instruktionen framgår att myndigheten,
för att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten, ska samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, däribland länsstyrelserna.

Arbetsförmedlingen
Uppgifter och regional organisation
Arbetsförmedlingen ansvarar bland annat för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
Av instruktionen framgår att arbetssökande och arbetsgivare ska
ha tillgång till en likvärdig service i hela landet. Däremot finns det
ingen direkt styrning av hur detta ska uppnås. Av instruktionen
framgår att Arbetsförmedlingen själv bestämmer sin organisation.
Arbetsförmedlingens har sedan den 1 september 2014 tre regioner: Syd, Mitt och Nord. Regionerna rymmer tillsammans tio geografiska marknadsområden (MO). I varje MO finns det sedan ett
större antal lokala arbetsförmedlingskontor. Det finns i dag cirka
250 arbetsförmedlingskontor över hela landet.

3
Polismyndigheten är en av de myndigheter som finns uppräknade i bilaga till krisberedskapsförordningen med särskilt ansvar inom utpekade samverkansområden.
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Tabell 5

Arbetsförmedlingens regionala indelning

Region och marknadsområde

Omfattar följande län

Region Nord
Norra Norrland
Södra Norrland

Norrbotten, Västerbotten
Jämtland, Västernorrland, Gävleborg

Region Mitt
Stockholm Gotland
Norra Mälardalen
Västra Svealand
Södra Mälardalen Östergötland

Stockholm, Gotland
Uppland, Västmanland
Dalarna, Värmland, Örebro
Södermanland, Östergötland

Region Syd
Nordvästra Götaland
Göteborg och Halland
Småland Blekinge
Skåne

Delar av Västra Götaland
Halland och delar av Västra Götaland
Blekinge, Jönköping, Kronoberg
Skåne

Regional samverkan
Arbetsförmedlingen har en utbredd samverkan med såväl flera andra
statliga myndigheter som t.ex. Försäkringskassan, Kriminalvården
och Migrationsverket, som den kommunala sektorn på regional
och
nnat inom ramen
lokal för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och det så kallade etableringsuppdraget.
Vidare kan nämnas att Arbetsförmedlingen ingår i de regionala
stukturfondspartnerskapen som ska göra prioriteringar mellan
projektansökningar ur strukturfonderna. Myndigheten medverkar i
och driver flera projekt med medel från Europeiska socialfonden.
Arbetsförmedlingen är i regel också en av aktörerna som ingår i de
regionala kompetensplattformar som i dag finns ute i länen, vilka
har till uppgift att samla branschorganisationer, utbildningsaktörer
samt offentliga och privata aktörer i kompetensförsörjningsfrågor.
Av svaren på vår enkät framgår tydligt att Arbetsförmedlingen är
en av de myndigheter som anses vara mest relevant för samordnad
regional indelning. Den bilden får stöd i de intervjuer vi genomfört
med såväl myndigheter som kommunala företrädare.
När det gäller andra statliga regionalt organiserade myndigheter
utöver länsstyrelserna, betonar Arbetsförmedlingen samverkan med
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Försäkringskassan och Kriminalvården såväl nationellt som regionalt och lokalt. Arbetsförmedlingen har också viss regional samverkan med Migrationsverket.
Bland annat genom medverkan i de regionala strukturfondspartnerskapen
förmedlingen med Svenska ESFrådet och med Tillväxtverket. I regel är det marknadsområdeschefer
eller biträdande sådana som sitter i partnerskapen.
Arbetsförmedlingen har även betydelse ur civil- och totalförsvarshänseende och har därigenom beröringspunkter med Försvarsmakten. Myndigheten samverkar också regionalt med bland annat
Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten
rmyndigheten
inom ramen för regeringsuppdraget om myndighetsövergripande
satsning mot organiserad brottslighet.

Kriminalvården
Uppdrag och regional organisation
Kriminalvården har ansvar för häkten, fängelser och frivård. I Kriminalvårdens uppdrag ingår också att transportera klienter mellan
domstol, häkte och anstalt, men myndigheten utför även transporter
för Polismyndighetens och Migrationsverkets räkning.
Kriminalvården har två olika regionala indelningar för sin verksamhet. En indelning för frivårdskontor, anstalter och häkten och
en regional indelning för transporttjänsten.
Den regionala indelningen för frivårdskontor, anstalter och häkten
utgörs av sex regioner, som är geografiskt indelade enligt nedanstående tabell.
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Tabell 6
Region
Nord
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Kriminalvårdens regionala organisation för frivårdskontor,
anstalter och häkten
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg
Södermanland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro
Stockholm
Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Skåne

Regional samverkan
Myndigheten samverkar regionalt med övriga myndigheter i rättskedjan, främst Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Kriminalvården samverkar också regionalt med kommuner,
landsting och Arbetsförmedlingen när det gäller social omsorg,
vård, behandling och andra insatser. Kriminalvården ingår på regional nivå även i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

Migrationsverket
Uppgifter och regional organisation
Migrationsverkets huvudsakliga uppdrag är att pröva ansökningar
från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka
skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.
Migrationsverkets organisation består sedan 1 januari 2015 av en
operativ verksamhet indelad i sex regioner, en kvalitetsavdelning,
ett huvudkontor samt ett antal fristående funktioner. Inom varje
region finns enheter som tar emot asylsökande och prövar olika
typer av ansökningar om uppehållstillstånd.

322

SOU 2018:10

Tabell 7
Region
Nord
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd
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Migrationsverkets regionala indelning
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
Av svaren på vår enkät framgår att Migrationsverket är en av de
myndigheter som nämns oftast. För landsting och regionförbund
hamnar den på sjunde plats bland de som nämns flest gånger. Bland
länsstyrelserna är det den myndighet som tillsammans med Trafikverket nämns av flest.
Regional samverkan är viktig för myndigheten. Migrationsverket
är en av flera myndigheter som arbetar för att människor som fått
uppehållstillstånd kan etablera sig i det svenska samhället. Ansvaret
delas mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter,
främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Länsstyrelserna.
Det har tidigare funnits ett behov av samverkan med Arbetsförmedlingen i frågor om bosättning för nyanlända enligt Bosättningslagen (2016:38), men från och med 2017 har ansvaret helt gått
över till Migrationsverket.
De myndigheter som Migrationsverket själv bedömer att de
huvudsakligen samverkar med regionalt är Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. När det gäller samverkan med
landstingen handlar det främst om ersättningar och hälsoundersökningar, även om Migrationsverket totalt sett inte samverkar så mycket
med landstingen. Däremot har myndigheten mycket samverkan
med kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
länsstyrelserna.
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Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet)
Uppgifter och regional organisation
Svenska ESF-rådet har bland annat till uppgift att i Sverige förvalta
Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden är en av EU:s
strukturfonder, vilka utgör en viktig del av sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ekonomisk
ojämlikhet mellan människor inom EU.
Enligt förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige ska det inom ESF-rådet, för handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020, finnas regionala
enheter på åtta angivna orter. Regionkontoren ansvarar för varsitt
av åtta svenska geografiska strukturfondsområden. De regionala
enheterna ansvarar bland annat för utlysning, beredning, beslut,
genomförande och uppföljning av projekt inom Europeiska socialfonden.
De geografiska programområdena för socialfonden följer de så
kallade NUTS 24-områdena.
Tabell 8

Strukturfondernas geografiska områden

Region
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Östra Mellansverige
Stockholm
Småland och Öarna
Västsverige
Skåne och Blekinge

4

Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten
Jämtland, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Värmland
Södermanland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland
Stockholm
Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg
Halland, Västra Götaland
Skåne, Blekinge

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques.
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Regional samverkan
För varje geografiskt område finns ett regionalt strukturfondspartnerskap bestående av företrädare för bland annat kommuner
och landsting samt länsstyrelser. Genom fonderna finansierar Svenska
ESF-rådet i varje område projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka
Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka
sammanhållningen inom EU.
När det gäller andra statliga myndigheter är det Arbetsförmedlingen som för ESF-rådet är i särklass viktigast att samverka med,
därefter Försäkringskassan. Beträffande fondsamordning är Tillväxtverket viktigast (Europeiska regionalfonden), men även Jordbruksverket
sbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet).

och

Tillväxtverket
Uppgifter och regional organisation
Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja
hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.
Enligt förordningen (2009:145) med
verket ska myndigheten för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen på regional nivå ha tjänstemän stationerade på
åtta angivna orter. På dessa orter har Tillväxtverket regionkontor för
bland annat hantering av EU-program, samlokaliserade med ESFrådet. Regionkontoren ansvarar för varsitt av åtta svenska geografiska
strukturfondsområden.
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Tabell 9

Strukturfondernas geografiska områden

Region
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Östra Mellansverige
Stockholm
Småland och Öarna
Västsverige
Skåne och Blekinge

Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten
Jämtland, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Värmland
Södermanland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland
Stockholm
Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg
Halland, Västra Götaland
Skåne, Blekinge

Regional samverkan
För varje geografiskt område finns ett regionalt strukturfondspartnerskap. De regionalt utvecklingsansvariga är Tillväxtverkets primära
målgrupp i länen. I vissa frågor är det dock länsstyrelsen, till exempel gällande landsbygdsprogrammet och samhällsplanering.
Tillväxtverket ska enligt sin instruktion samverka med andra
berörda
lokala aktörer med uppgift att
skapa förutsättningar för hållbar näringslivsutveckling, innovationer
och internationalisering. Bland myndigheter sker mycket samverkan
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inom ramen för de
regionala strukturfondspartnerskapen. Beträffande fondsamordning
är ESF-rådet viktiga (genom Europeiska socialfonden), men även
Jordbruksverket och länsstyrelserna (landsbygdsprogrammet och havsoch fiskeriprogrammet).

Säkerhetspolisen
Uppgifter och regional organisation
Säkerhetspolisen är en svensk säkerhetstjänst med polisiära uppgifter och en av Sveriges två operativa polismyndigheter. Från och
med 1 januari 2015 är Säkerhetspolisen en egen myndighet. Säkerhetspolisens verksamhet omfattar bland annat kontraspionage,
kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.
Myndigheten ansvarar för att skydda Sverige mot inre och yttre
samhällshotande verksamhet, bland annat genom att följa upp och

326

na

SOU 2018:10

Bilaga 3

motverka brottsaktiva aktörer och nätverk. Säkerhetspolisen arbetar
också till exempel med att stärka skyddet hos de objekt och mål
som är skyddsvärda utifrån Sveriges säkerhet.
Säkerhetspolisen har ett nationellt uppdrag och bedriver verksamhet på flera geografiska platser, dels från huvudkontoret i Stockholm,
dels vid sex regionalt placerade sektioner. Säkerhetspolisens regionala indelning motsvarar Polismyndighetens sju polisregioner, med
de regionala kontoren på de orter där Polismyndigheten har sina
regionala huvudkontor.
De regionala sektionerna arbetar på uppdrag av huvudkontoret
med bland annat underrättelseinhämtning och hotreducerande åtgärder. De genomför också säkerhetskyddsupplysning och rådgivning. Av myndighetens cirka 1 200 medarbetare arbetar cirka tio procent vid de regionala kontoren. De regionala sektionerna leds av en
sektionschef med personal- och budgetansvar samt visst delegerat
beslutsansvar.
Regional samverkan
De regionala sektionerna inom Säpo är i varierande grad verksamma inom samtliga av myndighetens ansvarsområden. De regionala
sektionerna
era andra regionalt organiserade
myndigheter. Utöver Polismyndigheten gäller det t.ex. Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och Kriminalvården. Därutöver har Säpos regionala sektioner,
inom ramen för krisberedskap och civil försvarsberedskap, tämligen omfattande samverkan med Försvarsmaktens regionala staber
i de fyra militärregionerna. Säkerhetspolisen har en viktig roll i den
återupptagna totalförsvarsplaneringen och är bevakningsansvarig
myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
Säkerhetspolisen ingår även i den tidigare nämnda myndighetsgemensamma samverkan mot organiserad brottslighet. Regionalt
företräds myndigheten i denna samverkan av de regionala sektionscheferna.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen1 ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2017/18:49

Föreslagen lydelse

12 kap.
9§
Juryledamöter
fullJuryledamöter
landstingsfullmäktige i länet. Om en mäktige för kommunen på regional
kommun i länet inte tillhör ett nivå i länet. I Gotlands län är det
landsting, väljer landstingsfullmäk- kommunfullmäktige i Gotlands
tige samt kommunfullmäktige i kommun som väljer.
kommunen. I Gotlands län är det
kommunfullmäktige i Gotlands
kommun som väljer.
Ska valet utföras av mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet juryledamöter inom vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av folkmängden.
När en juryledamot ska väljas, ska tingsrätten anmäla detta till
den valmyndighet som enligt första stycket ska genomföra valet.

1

Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2015:151.
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12 §
Om en juryledamot avgår eller han eller hon upphör att vara
valbar, ska valmyndigheten enligt 9 § utse en ersättare för återstoden
av valperioden. Valet ska göras inom den jurygrupp som juryledamoten tillhörde.
Valet
styrelsen för
Valet får göras av landstingsstyrelsen i stället för av landstings- kommunen på regional nivå
fullmäktige. Ett sådant val gäller i stället för av fullmäktige. Ett sådock endast fram till fullmäk- dant val gäller dock endast fram
tiges nästa möte.
till fullmäktiges nästa möte.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelse 13.6.2 riksdagsordningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13.6.2
En riksrevisor ska skriftligen anmäla följande förhållanden till riksdagen:
1. innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som
anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom
avtal om löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i Riksrevisionen,
3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksrevisor,
5. uppdrag hos en kommun
5. uppdrag hos en kommun
eller ett
, om uppdraget eller
landsting
en region, om uppdraget
inte är av endast tillfällig karak- inte är av endast tillfällig karaktär, och
tär, och
6. andra anställningar och uppdrag eller annat ägande som kan
antas påverka uppdragets utförande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7 § och 15 kap. 6 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
7 §2
Val av nämndeman i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.
Val av nämndeman i hovrätt
Val av nämndeman i hovrätt
förrättas
av regionfullmäktige.
förrättas av landstingsfullmäktige.
I Gotlands län förrättas valet av I Gotlands län förrättas valet av
kommunfullmäktige i Gotlands kommunfullmäktige i Gotlands
kommun.
kommun.
Valet skall vara proportionellt,
Valet ska vara proportionellt,
om det begärs av minst så många om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal väljande som motsvarar det tal
man får om samtliga väljandes man får om samtliga väljandes
antal delas med det antal per- antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om soner valet avser ökat med 1. Om
förfarandet vid sådant proportio- förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i nellt val finns bestämmelser i
lagen (1992:339) om proportio- lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
nellt valsätt.
Vid val av nämndemän skall
Vid val av nämndemän ska
eftersträvas att nämndemanna- eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig samman- kåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, sättning med hänsyn till ålder,
kön, etnisk bakgrund och yrke. kön, etnisk bakgrund och yrke.
Om det finns flera alternativa sätt Om det finns flera alternativa sätt
att uppnå en allsidig samman- att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas sättning, bör de personer väljas
som inte tidigare tjänstgjort som som inte tidigare tjänstgjort som
nämndemän
nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
gjort kortast tid.
2

Senaste lydelse 2006:850.
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15 kap.
6 §3
En åtgärd som avses i 1, 2
En åtgärd som avses i 1, 2
eller 3 § får beviljas endast om eller 3 § får beviljas endast om
sökanden hos rätten ställer säker- sökanden hos rätten ställer säkerhet för skada som kan tillfogas het för skada som kan tillfogas
motparten. Förmår sökanden ej motparten. Förmår sökanden ej
ställa säkerhet och har han visat ställa säkerhet och har han visat
synnerliga skäl för sitt anspråk, synnerliga skäl för sitt anspråk,
får rätten befria honom därifrån. får rätten befria honom därifrån.
Staten, kommuner, landstings- Staten,
regioner och
kommuner och kommunalför- kommunalförbund behöver ej
bund behöver ej ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsök- säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prö- ningsbalken. Säkerheten ska prövas av rätten, om den ej har god- vas av rätten, om den ej har godkänts av motparten.
känts av motparten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

3

Senaste lydelse 1981:828.
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Förslag till
lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 16 § föräldrabalken4 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
16 §5
I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon
som har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att yttra sig, om det kan ske.
I ärenden om anordnande av
I ärenden om anordnande av
godmanskap enligt 4 § eller för- godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap ska rätten också in- valtarskap ska rätten också inhämta yttranden från den enskil- hämta yttranden från den enskildes make eller sambo, barn och des make eller sambo, barn och
framtidsfullmaktshavare, överför- framtidsfullmaktshavare, överförmyndaren och vårdinrättning, om myndaren och vårdinrättning, om
det inte är obehövligt. Yttranden det inte är obehövligt. Yttranden
ska också, om det behövs, in- ska också, om det behövs, inhämtas från andra närstående hämtas från andra närstående
samt från den eller de kommu- samt från den eller de kommunala nämnder som fullgör upp- nala nämnder som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och den gifter inom socialtjänsten och den
eller de nämnder som utövar eller de nämnder som utövar
landstingets ledning av omsorgs- regionens ledning av omsorgsverksamheten. Den som ansökan verksamheten. Den som ansökan
avser ska höras muntligen, om det avser ska höras muntligen, om det
kan ske utan skada för honom kan ske utan skada för honom
eller henne och det inte är uppen- eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår bart att han eller hon inte förstår
vad saken gäller. Rätten får dock vad saken gäller. Rätten får dock
avstå från att höra den enskilde avstå från att höra den enskilde
muntligen om han eller hon själv muntligen om han eller hon själv
4
5

Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 2017:311.
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har gjort ansökan eller medgett har gjort ansökan eller medgett
förordnandet eller det annars förordnandet eller det annars
finns särskilda skäl.
finns särskilda skäl.
Andra stycket gäller även i ärenden hos överförmyndaren om
förordnande av god man enligt 4 § eller förvaltare.
Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 4 och 5 §§ och 37 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 kap.
4 §6
Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en
kommun med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas
från uppdraget, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.
Med uppdrag hos staten eller
Med uppdrag hos staten eller
hos kommun likställs uppdrag hos kommun likställs uppdrag
hos styrelse, verk, nämnd, kom- hos styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndig- mitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till het som hör till staten eller till
kommun, landsting eller kommu- kommun, region eller kommunalförbund.
nalförbund.
5 §7
Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala
brott varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i
utövningen av anställningen eller uppdraget:
1. arbetstagare hos staten eller en kommun,
2. ledamot av styrelse,
2. ledamot av styrelse, verk,
nämnd, kommitté eller annan så- nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten dan myndighet som hör till staten
eller till kommun, landsting eller eller till kommun, region eller
kommunalförbund,
kommunalförbund,
3. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
4. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
6
7

Senaste lydelse 2012:625.
Senaste lydelse 2012:301.
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5. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses
i 1–4 utövar myndighet.
Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla
1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan
förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och
2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för
gärning, för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av
innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.
Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får
åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån
för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller
åtal är påkallat från allmän synpunkt.
Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ
gäller särskilda bestämmelser.
37 kap.
2 §8
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
förordnar ordförande och vice förordnar ordförande och vice
ordförande i övervakningsnämnd- ordförande i övervakningsnämnderna. Vice ordföranden tjänstgör erna. Vice ordföranden tjänstgör
vid förfall för ordföranden i vid förfall för ordföranden i
dennes ställe. Vid förfall för både dennes ställe. Vid förfall för både
ordföranden och vice ordföran- ordföranden och vice ordföranden förordnas tillfällig ersättare den förordnas tillfällig ersättare
av Kriminalvården. Ordföranden, av Kriminalvården. Ordföranden,
vice ordföranden och tillfällig vice
ersättare skall vara lagfarna och ersättare ska vara lagfarna och ha
ha erfarenhet av tjänstgöring som erfarenhet av tjänstgöring som
domare.
domare.
Övriga ledamöter utses geÖvriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika nom val. För dessa väljs lika
många ersättare. Val förrättas av många ersättare. Val förrättas av
kommunfullmäktige, om över- kommunfullmäktige, om över8

Senaste lydelse 2005:967.
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vakningsnämndens verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av landstingsfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde även
finns en kommun som ej ingår i
ett landsting, förrättas valet av
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige med den fördelning dem emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Ingår flera län eller
delar av län i övervakningsnämnds verksamhetsområde, fastställer regeringen efter samma
grunder
ersättare för varje län eller del av
län.
Landstingsfullmäktiges
och
kommunfullmäktiges val av ledamöter eller ersättare skall vara
proportionellt, om det begärs av
minst så många ledamöter i
landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar
den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas
med det antal personer som valet
avser, ökat med 1. Om kvoten
är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela
tal. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs proportionellt,
skall vid valet även den ordning
bestämmas, i vilken de skall
kallas till tjänstgöring.
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vakningsnämndens verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av regionfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde även
finns en kommun som ej ingår i
en region, förrättas valet av regionfullmäktige och kommunfullmäktige med den fördelning dem
emellan
stämmer
Ingår flera län eller delar av län i
övervakningsnämnds
hetsområde, fastställer regeringen
efter samma grunder antalet ledamöter och ersättare för varje län
eller del av län.
Regionfullmäktiges och kommunfullmäktiges val av ledamöter
ska vara
proportionellt, om det begärs av
minst så många ledamöter i
regionfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar den
kvot, vilken erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med
det antal personer som valet
avser, ökat med 1. Om kvoten
är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela
tal. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska
vid valet även den ordning
bestämmas, i vilken de ska kallas
till tjänstgöring.
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Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om
en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens
utgång, inträder en ersättare enligt den ordning mellan ersättarna
som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som
inte har utsetts vid proportionellt val, utses en ny ledamot eller
ersättare för återstoden av tiden. Tillfällig ersättare förordnas för
högst sex månader.
Då ledamot eller ersättare ska
Då ledamot eller ersättare skall
utses skall övervakningsnämnden utses ska övervakningsnämnden
göra anmälan därom till den som göra anmälan därom till den som
skall utse honom.
ska utse honom.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § jordabalken9 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.10
1 §11
Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten
upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.
Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans
med lägenheten, ska detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden
ska användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för
annat ändamål än jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som inte är av
ringa betydelse, med upplåtelse av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, ska kapitlet tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten
är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.
Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt
eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.
Det som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift.
Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan
verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller
hennes ställe, om inte annat anges.
Omfattar hyresavtalet minst
Omfattar hyresavtalet minst
tre bostadslägenheter, som hyres- tre bostadslägenheter, som hyresgästen ska hyra ut i andra hand gästen ska hyra ut i andra hand
eller
upplåta
eller
hyresrätt, får parterna avtala om hyresrätt, får parterna avtala om
förbehåll
förbehåll
som sägs i detta kapitel om som sägs i detta kapitel om
Balken omtryckt 1971:1209.
Kapitlet omtryckt 1984:694.
11
Senaste lydelse 2012:979.
9

10
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sådana lägenheter, under förut- sådana lägenheter, under förutsättning att förbehållet inte stri- sättning att förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lo- der mot bestämmelserna om lokaler och inte heller avser rätten kaler och inte heller avser rätten
till förlängning av avtalet eller till förlängning av avtalet eller
grunderna för fastställande av grunderna för fastställande av
hyresvillkoren i samband med hyresvillkoren i samband med
sådan förlängning. Ett sådant för- sådan förlängning. Ett sådant förbehåll gäller endast om det god- behåll gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. God- känts av hyresnämnden. Godkännande behövs dock inte om kännande behövs dock inte om
staten, kommun, landsting eller staten, kommun, region eller
kommunalförbund är hyresvärd. kommunalförbund är hyresvärd.
I lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad finns särskilda
bestämmelser om upplåtelse av bostadslägenhet i vissa fall.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap. 35 §
och 17 kap. 5 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
27 §12
Staten,
landsting
Staten,
region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver ej
ej ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Vite får ej föreläggas staten.
10 kap.
16 §13
Den som ropar in skeppet är
Den som ropar in skeppet är
skyldig att efter inropet lämna skyldig att efter inropet lämna
handpenning som motsvarar en handpenning som motsvarar en
sjättedel av köpeskillingen, dock sjättedel av köpeskillingen, dock
ej mindre än de förrättnings- ej mindre än de förrättningskostnader som skall utgå ur skep- kostnader som ska utgå ur skeppet.
pet.
Handpenningen skall betalas
Handpenningen ska betalas
kontant, om ej inroparen ställer kontant, om ej inroparen ställer
säkerhet för beloppet. Som säker- säkerhet för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran het får godtagas även fordran
som är förenad med panträtt på som är förenad med panträtt på
grund av inteckning i skeppet, grund av inteckning i skeppet,
om den täcks av köpeskillingen om den täcks av köpeskillingen
och kan anses betryggande.
och kan anses betryggande.
Staten,
landsting
Staten,
region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver ej
ej lämna handpenning men blir i lämna handpenning men blir i
fall som avses i 22 § ersätt- fall som avses i 22 § ersätt12
13

Senaste lydelse 2007:277.
Senaste lydelse 2007:277.
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ningsskyldiga intill motsvarande ningsskyldiga intill motsvarande
belopp.
belopp.
Obetald del av den kontanta
Obetald del av den kontanta
köpeskillingen skall betalas senast köpeskillingen ska betalas senast
vid det sammanträde som enligt vid det sammanträde som enligt
6 § har kungjorts för köpeskil- 6 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning. När köpe- lingens fördelning. När köpeskillingen har till fullo betalats, skillingen har till fullo betalats,
får köparen komma i besittning får köparen komma i besittning
av skeppet.
av skeppet.
Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt
överenskommelse har avräknats på köpeskillingen och den förre
ägaren blir fri från ansvar härför.
12 kap.
35 §14
Den som ropar in fastigheten
Den som ropar in fastigheten
är skyldig att efter inropet lämna är skyldig att efter inropet lämna
handpenning som motsvarar en handpenning som motsvarar en
tiondel av köpeskillingen, dock tiondel av köpeskillingen, dock
ej mer än som enligt 34 § skall ej mer än som enligt 34 § ska
betalas kontant eller mindre än betalas kontant eller mindre än
de förrättningskostnader som de förrättningskostnader som
skall utgå ur fastigheten.
ska utgå ur fastigheten.
Handpenningen skall betalas
Handpenningen ska betalas
kontant, om ej inroparen ställer kontant, om ej inroparen ställer
säkerhet för beloppet. Som säker- säkerhet för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran het får godtagas även fordran
som är förenad med panträtt i som är förenad med panträtt i
fastigheten, om den täcks av fastigheten, om den täcks av
köpeskillingen och kan anses be- köpeskillingen och kan anses betryggande.
tryggande.
Staten,
landsting
Staten,
region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver ej
ej lämna handpenning men blir i lämna handpenning men blir i
fall som avses i 43 § ersättnings- fall som avses i 43 § ersättnings14

Senaste lydelse 2007:277.
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skyldiga intill motsvarande belopp.
Obetald del av den kontanta
köpeskillingen skall betalas senast
vid det sammanträde som enligt
20 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.
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skyldiga intill motsvarande belopp.
Obetald del av den kontanta
köpeskillingen ska betalas senast
vid det sammanträde som enligt
20 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.

17 kap.
5 §15
Förrättningskostnader
för
Förrättningskostnader
för
vilka sökanden ansvarar skall för- vilka sökanden ansvarar ska förskotteras av honom, om Krono- skotteras av honom, om Kronofogdemyndigheten begär det. Sta- fogdemyndigheten begär det. Staten, kommun, landsting och kom- ten, kommun, region och kommunalförbund är dock inte skyl- munalförbund är dock inte skyldiga att lämna sådant förskott.
diga att lämna sådant förskott.
Betalas inte förskott inom förelagd tid, får Kronofogdemyndigheten inställa verkställigheten och häva vidtagna åtgärder. Om förskottet avser en grundavgift, får myndigheten i stället avskriva målet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

15

Senaste lydelse 2007:277.
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Förslag till
lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
6 e §16
Tillstånd till täkt får ges endast
Tillstånd till täkt får ges endast
om det för uppfyllandet av de vill- om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet kor som ska gälla för tillståndet
ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §.
Staten, kommuner, landsting och Staten,
regioner och
kommunalförbund behöver dock kommunalförbund behöver dock
inte ställa säkerhet.
inte ställa säkerhet.
16 kap.
3 §17
Tillstånd,
dispens enligt balken eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd
av balken, får för sin giltighet
göras beroende av att den som
avser att bedriva verksamheten
ställer säkerhet för kostnaderna
för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan
föranleda. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund
behöver dock inte ställa säkerhet. Den som är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet
enligt lagen (2006:647) om finan16
17

Tillstånd, godkännande eller
dispens enligt balken eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd
av balken, får för sin giltighet
göras beroende av att den som
avser att bedriva verksamheten
ställer säkerhet för kostnaderna
för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder
kan föranleda. Staten, kommuner,
regioner och kommunalförbund
behöver dock inte ställa säkerhet. Den som är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet
enligt lagen (2006:647) om finan-

Senaste lydelse 2012:907.
Senaste lydelse 2007:661.
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siella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk
verksamhet behöver inte ställa
säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och
säkerheter.
En säkerhet skall godtas om
den visas vara betryggande för
sitt ändamål. Säkerheten kan
ställas efter hand enligt en plan
som vid varje tid tillgodoser det
aktuella behovet av säkerhet.
Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten.
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siella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk
verksamhet behöver inte ställa
säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och
säkerheter.
En säkerhet ska godtas om
den visas vara betryggande för
sitt ändamål. Säkerheten kan
ställas efter hand enligt en plan
som vid varje tid tillgodoser det
aktuella behovet av säkerhet.
Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs 52 kap. 20 §, 106 kap. 9 och 24 §§, 114 kap.
8, 20 och 35 §§ och 117 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

52 kap.
20 §
Ett anskaffningsbidrag ska
Ett anskaffningsbidrag ska
minskas med sådant bidrag till minskas med sådant bidrag till
inköp av ett fordon som den inköp av ett fordon som den
försäkrade får från en kommun försäkrade får från en kommun
eller ett
eller i form av eller
landsting
en region eller i form av
försäkringsersättning.
försäkringsersättning.
106 kap.
9§
För den som vårdas på en
För den som vårdas på en
institution som tillhör eller till institution som tillhör eller till
vars drift det betalas ut bidrag vars drift det betalas ut bidrag
från staten, en kommun eller ett från staten, en kommun eller en
landsting, lämnas vårdbidrag region, lämnas vårdbidrag endast
endast om vården kan beräknas om vården kan beräknas pågå
pågå högst sex månader. Det- högst sex månader. Detsamma
samma gäller om han eller hon gäller om han eller hon vårdas
vårdas utanför institutionen ge- utanför institutionen genom dess
nom dess försorg eller i annat fall försorg eller i annat fall vårdas
vårdas utanför en sådan institu- utanför en sådan institution och
tion och staten, kommunen eller staten, kommunen eller regionen
landstinget är huvudman för vår- är huvudman för vården.
den.
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24 §
Assistansersättning lämnas inte för tid när den funktionshindrade
1. vårdas på en institution som
1. vårdas på en institution som
tillhör staten, en kommun eller tillhör staten, en kommun eller
ett landsting,
en region,
2. vårdas på en institution som
2. vårdas på en institution som
drivs med bidrag från staten, en drivs med bidrag från staten, en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
3. bor i en gruppbostad, eller
4. vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet
enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
114 kap.
8 §18
Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får
också behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
för tillhandahållande av information som behövs
1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av
Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna,
2. för samordning av tjänste2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som pensioner i den verksamhet som
bedrivs av Statens tjänstepen- bedrivs av Statens tjänstepensionsverk och det för kommun- sionsverk och det för kommunerna och landstingen gemensam- erna och regionerna gemensamma organet för administration ma organet för administration
av personalpensioner,
av personalpensioner,
3. för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk
där regler om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas, eller
4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs av socialnämnderna.

18

Senaste lydelse 2016:1291.
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20 §19
Statens tjänstepensionsverk
Statens tjänstepensionsverk
och det för kommunerna och och det för kommunerna och
landstingen gemensamma organet regionerna gemensamma organet
för administration av personal- för administration av personalpensioner
direktåtkomst pensioner får ha direktåtkomst
till socialförsäkringsdatabasen i till
ngsdatabasen i
den utsträckning det behövs för den utsträckning det behövs för
samordning av tjänstepensioner samordning av tjänstepensioner
med socialförsäkringsförmåner. med socialförsäkringsförmåner.
Statens tjänstepensionsverk får Statens tjänstepensionsverk
även ha direktåtkomst till social- även ha direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen i den ut- försäkringsdatabasen i den utsträckning det behövs för hand- sträckning det behövs för handläggning av ärenden där regler läggning av ärenden där regler
om statens tjänstegrupplivför- om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas.
säkring ska tillämpas.
Bestämmelserna i 17 och 19 §§ gäller också för tjänstepensionsverket och det gemensamma organ som avses i första stycket.
35 §
Den som genom sin befattDen som genom sin befattning med personuppgifter som ning med personuppgifter som
inhämtats från socialförsäkrings- inhämtats från socialförsäkringsdatabasen till det för kommun- databasen till det för kommunerna och landstingen gemensam- erna och regionerna gemensamma organet för administration ma organet för administration
av personalpensioner får känne- av personalpensioner får kännedom om uppgifter om enskildas dom om uppgifter om enskildas
ekonomiska och personliga för- ekonomiska och personliga förhållanden får inte obehörigen röja hållanden får inte obehörigen röja
dessa uppgifter.
dessa uppgifter.

19

Senaste lydelse 2010:568.
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117 kap.
6 §20
Bestämmelserna i 7 och 8 §§
Bestämmelserna i 7 och 8 §§
ska tillämpas på förmåner som ska tillämpas på förmåner som
enligt
enligt lag eller annan författning lag
eller regeringens beslut månatligen eller regeringens beslut månatligen
eller för längre tidsperiod ska be- eller för längre tidsperiod ska betalas ut av Försäkringskassan eller talas ut av Försäkringskassan eller
Pensionsmyndigheten.
Pensionsmyndigheten.
Efter överenskommelse mellan
Efter överenskommelse mellan
Pensionsmyndigheten och Sta- Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk ska tens tjänstepensionsverk ska
Pensionsmyndigheten svara för Pensionsmyndigheten svara för
utbetalningen av statliga tjänste- utbetalningen av statliga tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner. Motsvarande gäller
pensioner som administreras av pensioner som administreras av
ett
lands- ettförför kommunerna och regiontingen gemensamt organ. Därvid erna gemensamt organ. Därvid
tillämpas bestämmelserna i 7 och tillämpas bestämmelserna i 7 och
8 §§ på sådana pensioner.
8 §§ på sådana pensioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 och 6 §§ och 3 kap. 11 och
12 §§ lagen (1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5 §21
Stängsel skall vara så beskaffat,
Stängsel ska vara så beskaffat,
att det fredar mot större hem- att det fredar mot större hemdjur (hästar och nötkreatur).
djur (hästar och nötkreatur).
Prövas i fråga om visst län
Prövas i fråga om visst län
eller viss del av län erforderligt, eller viss del av län erforderligt,
att stängsel fredar jämväl mot att stängsel fredar jämväl mot
mindre hemdjur eller visst slag mindre hemdjur eller visst slag
av sådana djur, ankommer på av sådana djur, ankommer på
regeringen att efter hörande av regeringen att efter hörande av
vederbörande landsting och hus- vederbörande region och hushållhållningssällskap därom meddela ningssällskap därom meddela
föreskrift. Sådan föreskrift äge föreskrift. Sådan föreskrift äge
tillämpning jämväl i fråga om tillämpning jämväl i fråga om
stängsel,
skall hållas i grän- stängsel,
ska hållas i gränsen mellan det område föreskrif- sen mellan det område föreskriften avser och invidliggande mark. ten avser och invidliggande mark.
6 §22
Stängsel skall om våren vara i
Stängsel ska om våren vara i
fredgillt stånd den 15 maj och fredgillt stånd den 15 maj och
därefter underhållas, intill dess därefter underhållas, intill dess
på hösten tjäle kommer i marken. på hösten tjäle kommer i marken.
Prövas i fråga om visst län
Prövas i fråga om visst län
eller viss del av län lämpligt, att eller viss del av län lämpligt, att
den tid, då stängsel om våren skall den tid, då stängsel om våren ska
vara fredgillt, sättes till annan vara fredgillt, sättes till annan
21
22

Senaste lydelse 1977:667.
Senaste lydelse 1977:667.
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dag än den 15 maj, ankommer på
regeringen att efter hörande av
vederbörande landsting och hushållningssällskap därom meddela
föreskrift.
Om rätt för länsstyrelse att
bestämma, vilken tid av året
grind över allmän väg skall hållas
avlyftad, är särskilt stadgat.
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dag än den 15 maj, ankommer på
regeringen att efter hörande av
vederbörande region och hushållningssällskap därom meddela
föreskrift.
Om rätt för länsstyrelse att
bestämma, vilken tid av året
grind över allmän väg ska hållas
avlyftad, är särskilt stadgat.

3 kap.
11 §23
Prövas för skogsåterväxtens
Prövas för skogsåterväxtens
skyddande inom visst län eller skyddande inom visst län eller
viss del av län erforderligt, att viss del av län erforderligt, att
rätt till bete å ohägnad mark, rätt till bete å ohägnad mark,
som i 10 § sägs, varder helt eller som i 10 § sägs, varder helt eller
i viss mån, såsom beträffande i viss mån, såsom beträffande
vissa slag av hemdjur eller viss vissa slag av hemdjur eller viss
tid av året, förbjuden, må reger- tid av året, förbjuden, må regeringen på framställning av veder- ingen på framställning av vederbörande landsting och hushåll- börande region och hushållningsningssällskap därom meddela sällskap därom meddela föreföreskrift.
skrift.
12 §24
Där inom visst län eller viss
Där inom visst län eller viss
del av län skogs- eller utmark på del av län skogs- eller utmark på
grund av bestämmelserna i § 5 grund av bestämmelserna i § 5
förordningen den 21 december förordningen den 21 december
1857 om ägors fredande emot 1857 om ägors fredande emot
skada av annans hemdjur samt skada av annans hemdjur samt
om stängselskyldighet den 1 janu- om stängselskyldighet den 1 januari 1933 var upplåten till ge- ari 1933 var upplåten till gemensamt bete, må regeringen då mensamt bete, må regeringen då
skäl därtill äro, på framställning skäl därtill äro, på framställning
23
24

Senaste lydelse 1977:667.
Senaste lydelse 2005:1168.
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av vederbörande landsting och av vederbörande region och hushushållningssällskap förordna, hållningssällskap förordna, att
att inom länet eller länsdelen inom länet eller länsdelen betesbetesreglering å sådan mark må reglering å sådan mark må äga
äga rum på sätt och under vill- rum på sätt och under villkor,
kor, som i 13–19 §§ stadgas.
som i 13–19 §§ stadgas.
Har statsbidrag beviljats till utförande av åtgärder för skogsproduktionens höjande enligt skogsvårdsplan, fastställd av Skogsstyrelsen för viss del av län, må regeringen rörande länsdelen på
framställning av Skogsstyrelsen meddela förordnande, som i första
stycket sägs.
Inom län eller länsdel, där förordnande enligt första eller andra
stycket gäller, må stängsel enligt 2 § ej fordras mellan ägor, som
utgöras av skogs- eller utmark, med mindre stängsel mellan ägorna
fanns den 1 januari 1933.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

51

Författningsförslag

1.11

SOU 2018:10

Förslag till
lag om ändring i lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3–4 §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §25
Skattesatsen för kommuns utSkattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt tag av kommunal inkomstskatt
och landstings uttag av lands- och regions uttag av regionskatt
tingsskatt samt avgiftssatsen för samt avgiftssatsen för uttag av beuttag av begravningsavgift enligt gravningsavgift enligt 9 kap. be9 kap.
begravningslagen gravningslagen (1990:1144) ska
(1990:1144) ska bestämmas i för- bestämmas i förhållande till de av
hållande till de av Skatteverket Skatteverket beräknade sammanberäknade sammanlagda beskatt- lagda beskattningsbara förvärvsningsbara förvärvsinkomsterna i inkomsterna i besluten om slutbesluten om slutlig skatt enligt lig skatt enligt 56 kap. 2 § skatte56 kap. 2 § skatteförfarandelagen förfarandelagen (2011:1244) det
(2011:1244) det år skatte- och år skatte- och avgiftssatserna ska
avgiftssatserna ska fastställas. fastställas. Motsvarande gäller vid
Motsvarande gäller vid bestäm- bestämmande av avgiftssatsen för
mande av avgiftssatsen för ett ett trossamfunds uttag av avgift
trossamfunds uttag av avgift som som avses i lagen (1999:291) om
avses i lagen (1999:291) om av- avgift till registrerat trossamgift till registrerat trossamfund. fund.
Om enligt 11 kap. 11 § andra stycket kommunallagen (2017:725)
någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har
bestämts tidigare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt
bestämmas med hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas.
25

Senaste lydelse 2017:728.
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3 §26
Skatteverket ska senast den 8
Skatteverket ska senast den 8
mars till kommuner och lands- mars till kommuner och regioner
ting redovisa den skatt för det redovisa den skatt för det föreföregående året som tillkommer gående året som tillkommer
kommunen eller landstinget.
Rekommunen
regionen.
geringen meddelar närmare före- geringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.
skrifter om sådan redovisning.
Skatteverket ska senast den
Skatteverket ska senast den
10 september varje år lämna kom- 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om muner och regioner uppgift om
den beräknade sammanlagda be- den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomst- skattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket. en som avses i 1 § första stycket.
Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra
styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund,
som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har
beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna
motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift
enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga
samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten. För den begravningsverksamhet som bedrivs under huvudmannaskap av en församling eller kyrklig samfällighet ska dock uppgifter som anges i andra stycket lämnas till Kammarkollegiet och avse
den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten
i samtliga huvudmäns förvaltningsområden.
Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning
som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast
samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om
de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets
senaste beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

26

Senaste lydelse 2013:377.
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3 a §27
När en kommun eller ett
När en kommun eller en
landsting har fastställt budgeten, region har fastställt budgeten, ska
skall kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsen respektive relandstingsstyrelsen genast under- gionstyrelsen genast underrätta
rätta Skatteverket om den skatte- Skatteverket om den
sats som har bestämts för det som har bestämts för det följanföljande året.
de året.
Om skattesatsen inte har fastOm skattesatsen inte har fastställts före oktober månads ut- ställts före oktober månads utgång, skall styrelsen genast under- gång, ska styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens rätta Skatteverket om styrelsens
förslag till skattesats. Har någon förslag till skattesats. Har någon
annan skattesats än den före- annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall styrelsen slagna fastställts, ska styrelsen
genast underrätta Skatteverket genast underrätta Skatteverket
om den fastställda skattesatsen. om den fastställda skattesatsen.
Om budgeten inte har fastställts Om budgeten inte har fastställts
före november månads utgång, före november månads utgång,
skall, så snart skattesatsen för den ska, så snart skattesatsen för den
preliminära skatten har fastställts, preliminära skatten har fastställts,
Skatteverket
derrättas
Skatteverket
derrättas
skattesatsen.
skattesatsen.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).
4 §28
Det som sägs i denna paragraf
Det som sägs i denna paragraf
om kommun och kommunal- om kommun och kommunalskattemedel tillämpas också i skattemedel tillämpas också i
fråga
landsting och lands- fråga
om
regioner och regioners
tingsskattemedel samt kommuns skattemedel samt kommuns bebegravningsavgiftsmedel. I fråga gravningsavgiftsmedel. I fråga om
om slutavräkning av begravnings- slutavräkning av begravningsavavgiftsmedel gäller dock i stället giftsmedel gäller dock i stället
bestämmelserna i sjätte stycket. bestämmelserna i sjätte stycket.
27
28

Senaste lydelse 2003:679.
Senaste lydelse 2011:1300.

54

SOU 2018:10

Författningsförslag

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten
uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret,
den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i
september året före beskattningsåret. En kommun har också rätt
att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt
Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsvarande summa andra
året före avgiftsåret.
Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet
regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska
svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan andra och
första året före beskattningsåret. Den andra ska avse förändringen
mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då
riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att
regeringen avlämnat budgetpropositionen.
Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för
bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk
utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för
stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska avräkning
göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän
helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad
vid utbetalningstillfällena i månaderna
betalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl
föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska
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grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte
motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning
som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om
det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april,
maj och juni månader.
En slutavräkning av komEn slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när munalskattemedlen ska ske när
besluten om slutlig skatt enligt besluten om slutlig skatt enligt
56 kap. 2 § skatteförfarandelagen 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen
under året efter beskattningsåret under året efter beskattningsåret
har fattats. Därvid ska en kom- har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region
ting behandlas som om den även behandlas som om den även ututgjorde ett
. Produkt- gjorde landsting
en region.
Produkten
en av skatteunderlaget enligt be- skatteunderlaget enligt besluten
sluten om slutlig skatt och den om slutlig skatt och den skatteskattesats som har beslutats för sats som har beslutats för bebeskattningsåret utgör de slutliga skattningsåret utgör de slutliga
kommunalskattemedlen.
Om kommunalskattemedlen.
Om
summan av dessa överstiger summan av dessa överstiger
summan av de preliminära kom- summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra munalskattemedlen enligt andra
stycket ska skillnaden betalas ut stycket ska skillnaden betalas ut
till kommunerna med ett enhet- till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den ligt belopp per invånare den
1 november året före beskatt- 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall ska skill- ningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommuner- naden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per na med ett enhetligt belopp per
invånare den 1 november året invånare den 1 november året
före beskattningsåret. Utbetal- före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning ska göras ning eller återbetalning ska göras
i januari andra året efter beskatt- i januari andra året efter beskattningsåret.
ningsåret.
En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske
när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen
under året efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den avgiftssats för
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begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör
de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden
betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas
av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari
andra året efter beskattningsåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 4 c § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 c §29
Ett tillstånd får för sin giltigEtt tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den het göras beroende av att den
som avser att bedriva verksam- som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostna- heten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort anläggning- derna för att ta bort anläggningar och för andra åtgärder för ar och för andra åtgärder för
återställning. Staten, kommuner, återställning. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund regioner och kommunalförbund
behöver inte ställa säkerhet.
behöver inte ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig,
får beslut fattas om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerheten gäller 2 kap. 25 § ut- säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken.
ska
prövas av tillståndsmyndigheten prövas av tillståndsmyndigheten
och förvaras av länsstyrelsen i det och förvaras av länsstyrelsen i det
län där verksamheten bedrivs eller län där verksamheten bedrivs eller
som närmaste del av Sveriges sjö- som närmaste del av Sveriges sjöterritorium ligger i.
territorium ligger i.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

29

Senaste lydelse 1998:819.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar30 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §31
Nämndemän utses genom val.
Nämndemän utses genom val.
Val
landstingsfull- Val förrättas
förrättas
av regionfullmäktige.
mäktige. I Gotlands län förrättas I Gotlands län förrättas val av
val av kommunfullmäktige i kommunfullmäktige i Gotlands
Gotlands kommun.
kommun.
Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal
delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet
vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt.
Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i
annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman
i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.
Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren
får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk
bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en
allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare
tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

30
31

Lagen omtryckt 1981:1323.
Senaste lydelse 2014:905.
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Förslag till
lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 § skadeståndslagen32 (1972:207)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
1 §33
Den som har arbetstagare i sin
Den som har arbetstagare i sin
tjänst skall ersätta
tjänst ska ersätta
1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel
eller försummelse i tjänsten,
2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar
genom brott, och
3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på
sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.
I fråga om skadeståndsansvar
I fråga om skadeståndsansvar
för staten eller en kommun gäller för staten eller en kommun gäller
även vad som sägs nedan i detta även vad som sägs nedan i detta
kapitel. Vad som där sägs om en kapitel. Vad som där sägs om en
kommun gäller också ett
landskommun gäller också
en region
ting och ett kommunalförbund. och ett kommunalförbund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

32
33

Lagen omtryck 2001:732.
Senaste lydelse 2001:732.
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Förslag till
lag om ändring i expropriationslagen
(1972:719)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 10–12 §§ och 7 kap. 7 §
expropriationslagen (1972:719) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §34
Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga
över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande
anordning.
Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse
endast mark eller annat utrymme inom kommunens eget område.
Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om
1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd,
som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, eller
2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt
byggnadsskick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att
kommunen får rådighet över marken eller utrymmet.
Med motsvarande tillämpning
Med motsvarande tillämpning
av första–tredje styckena får ex- av första–tredje styckena får expropriation ske till förmån för propriation ske till förmån för
landsting eller kommunalförbund, regioner eller kommunalförbund,
som handhar sådan angelägen- som handhar sådan angelägenhet som första stycket avser att het som första stycket avser att
främja.
främja.
10 §35
Även i annat fall än som avses
Även i annat fall än som avses
i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller
9 § får expropriation ske för att 9 § får expropriation ske för att
34
35

Senaste lydelse 2010:832.
Senaste lydelse 2010:832.
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tillgodose behov av utrymme för
byggnad, lokal eller annan anläggning för verksamhet som staten,
kommun, region eller kommunalförbund har att tillgodose
eller som annars är av väsentlig
betydelse för riket eller orten
eller för viss befolkningsgrupp.

11 §36
Ska genom statens, kommuns,
Ska genom statens, kommuns,
landstings eller kommunalför- regions eller kommunalförbunds
bunds försorg inom ett visst om- försorg inom ett visst område
råde vidtas en byggnads- eller vidtas en byggnads- eller anlägganläggningsåtgärd som kan för- ningsåtgärd som kan föranleda
anleda expropriation enligt 1, 2, expropriation enligt 1, 2, 3, 4, 5,
3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller 10 § och
10 § och kan med skäl antas att kan med skäl antas att åtgärden
åtgärden medför ett väsentligt medför ett väsentligt ökat värde
ökat värde för en fastighet i om- för en fastighet i områdets
rådets omedelbara närhet eller omedelbara närhet eller avsevärt
avsevärt ökar möjligheterna att ökar möjligheterna att utnyttja
utnyttja en sådan fastighet, får en sådan fastighet, får fastigheten
fastigheten exproprieras av den exproprieras av den som vidtar
som vidtar åtgärden, om det med åtgärden, om det med hänsyn till
hänsyn till kostnaderna för åt- kostnaderna för åtgärden och
gärden och övriga omständig- övriga omständigheter är skäligt.
heter är skäligt. Det som sagts Det som sagts nu om fastighet
nu om fastighet tillämpas också tillämpas också på särskild rätt
på särskild rätt till fastighet.
till fastighet.
12 §37
Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet lämpligen
bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen
från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan
vinnas genom den.
36
37

Senaste lydelse 2010:832.
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Expropriation till förmån för
annan än staten, kommun, landsting eller kommunalförbund får
ske endast om den exproprierande på ett betryggande sätt kan
svara
egendomen används för det avsedda ändamålet.
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Expropriation till förmån för
annan än staten, kommun, region
eller kommunalförbund får ske
endast om den exproprierande på
ett betryggande sätt kan svara för
för
att den exproprierade egendomen används för det avsedda ändamålet.

7 kap.
7 §38
Har säkerhet som ska ställas enligt denna lag inte godkänts av
den, till vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen.
Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman
svarar som för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen, de
svarar solidariskt.
Staten,
landsting
Staten,
region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver inte
inte ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:832.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §39
Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer)
ska fastställas för
1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i
Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening
män inrättning som enligt lag eller annan författning står under
offentlig tillsyn,
3. kommun, landsting,
3.
komkommun, region,
munalförbund och annat organ nalförbund och annat organ för
för samverkan mellan kommuner, samverkan mellan kommuner,
4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2011:70.
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1.17

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m.

Härigenom föreskrivs att 34 § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.40 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

34 §41
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyl- får meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, lands- digheter för kommuner, regioner
ting och enskilda att
och enskilda att
1. vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas,
och
2. lämna de uppgifter med anledning av verkställighet av dom
som behövs enligt denna lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

40
41

Lagen omtryckt 1990:1010.
Senaste lydelse 2013:857.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1975:689) om
tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tystnadsplikt
för vissa tolkar och översättare ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §42
Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som
1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,
2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller
den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller
3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett
brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.
Med kommuner enligt första
Med kommuner enligt första
stycket 1 likställs landsting och stycket 1 likställs regioner och
kommunalförbund.
kommunalförbund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2013:664.
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1.19

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar

Härigenom föreskrivs att 6 a § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a §43
En koncession får för sin
En koncession får för sin
giltighet göras beroende av att giltighet göras beroende av att
säkerhet ställs för att den som säkerhet ställs för att den som
innehar
skall full- innehar
ska fullgöra skyldigheten enligt 16 § att göra skyldigheten enligt 16 § att
ta bort ledningen och vidta andra ta bort ledningen och vidta andra
åtgärder för återställning. Staten, åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, landsting och kom- kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa munalförbund behöver inte ställa
säkerhet.
säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta
om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerheten gäller 2 kap. 25 § ut- säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken.
ska
prövas av regeringen eller den prövas av regeringen eller den
myndighet som regeringen be- myndighet som regeringen bestämmer och förvaras av läns- stämmer och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksam- styrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
heten bedrivs.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

43

Senaste lydelse 1998:826.
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Förslag till
lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Härigenom föreskrivs att 7 § förfogandelagen (1978:262) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §44
Om förfogande beslutar reOm förfogande beslutar regeringen eller, efter regeringens geringen eller, efter regeringens
bemyndigande,
bemyndigande,
landsting eller statliga myndig- regioner eller statliga myndigheter. Förfogande över egendom heter. Förfogande över egendom
skall riktas mot en bestämd ägare ska riktas mot en bestämd ägare
eller innehavare av egendomen. eller innehavare av egendomen.
I fall som avses i 1 § eller 2 § I fall som avses i 1 § eller 2 §
första stycket 1 eller 2 får dock första stycket 1 eller 2 får dock
regeringen föreskriva om för- regeringen föreskriva om förfogande som avser alla eller en fogande som avser alla eller en
viss krets av ägare och innehavare viss krets av ägare och innehavare
av egendom av det slag som för- av egendom av det slag som förfogandet gäller.
fogandet gäller.
Dispositionsförbud och förlängning av tiden för sådant förbud
beslutas av den myndighet som har rätt att besluta om förfogandet.
Om förfogande göres för
Om förfogande görs för
annans räkning än statens, gäller annans räkning än statens, gäller
vad som i denna lag sägs om stat- vad som i denna lag sägs om staten i tillämpliga delar den för vars en i tillämpliga delar den för vars
räkning förfogandet sker.
räkning förfogandet sker.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 1994:1724.
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1979:417) om
utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring
i rikets indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner och landsting samt 4 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om utdebitering och
utbetalning av skatt vid
ändring i rikets indelning
i kommuner och landsting

Lag om utdebitering och
utbetalning av skatt vid
ändring i rikets indelning
i kommuner och regioner

4 §45
Vad som sagts i denna lag om
Vad som sagts i denna lag om
kommun och kommunalskatt kommun och kommunalskatt
skall gälla också för landsting ska gälla också för regioner och
och landstingsskatt.
Bestämmelregionskatt. Bestämmelserna i 1 §
serna i 1 § skall gälla också för ska gälla också för begravningsbegravningsavgift som skall be- avgift som ska betalas till komtalas till kommun enligt begrav- mun
ningslagen (1990:1144).
(1990:1144).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 1999:299.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1980:578)
om ordningsvakter

Härigenom föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 b §46
Ordningsvakter får förordnas
Ordningsvakter får förordnas
att tjänstgöra vid säkerhetskon- att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om troll enligt lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga säkerhetskontroll vid offentliga
sammanträden i kommuner och sammanträden i kommuner och
landsting.
regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:295.
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1.23

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1981:324)
om medborgarvittnen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1981:324) om medborgarvittnen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och
för den tid som fullmäktige bestämmer.
Valet skall vara proportionellt,
Valet ska vara proportionellt,
om det begärs av minst så många om det begärs av minst så många
ledamöter som motsvarar den ledamöter som motsvarar den
kvot, vilken erhålls om antalet kvot, vilken erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med närvarande ledamöter delas med
det antal personer som valet av- det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ser, ökat med 1. Om kvoten är
ett brutet tal, skall den avrundas ett brutet tal, ska den avrundas
till närmast högre hela tal. Om till närmast högre hela tal. Om
förfarandet vid sådant propor- förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i tionellt val finns bestämmelser i
lagen (1955:138) om proportio- lagen (1992:339) om proportionellt valsätt vid val inom lands- nellt valsätt.
ting, kommunfullmäktige m.m.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1981:1310) om
offentliga funktionärers rätt till gottgörelse
för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1981:1310) om offentliga
funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål
m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §47
Med offentliga funktionärer avses i denna lag
1. arbetstagare hos staten,
2. arbetstagare hos kommu2. arbetstagare hos kommuner, landsting,
kommunalförner, regioner, kommunalförbund,
bund, församlingar eller kyrkliga församlingar eller kyrkliga samsamfälligheter,
fälligheter,
3. arbetstagare hos andra arbetsgivare, om anställningen är statligt reglerad,
4. ledamöter av sådana styrel4. ledamöter av sådana styrelser, verk, nämnder, kommittéer ser, verk, nämnder, kommittéer
eller andra myndigheter som hör eller andra myndigheter som hör
till staten eller till någon kom- till staten eller till någon kommun
något landsting eller mun eller region eller andra
eller organ
andra organ som avses i 2 eller 3, som avses i 2 eller 3,
5. de som utövar uppdrag åt staten eller åt en kommun eller annat
organ som avses i 2, om de har valts till uppdraget eller inte äger
undandra sig detta liksom eljest om uppdraget är reglerat i författning,
6. krigsmän och andra som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
7. de som utövar myndighet utan att ha sådan anställning eller
sådant uppdrag som anges i 1–5 och utan att fullgöra sådan tjänsteplikt som nämns i 6.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
47
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1982:1004)
om skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta
i totalförsvarsplaneringen

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1982:1004) om skyldighet
för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §48
Ägare eller innehavare av industriella anläggningar, andra näringsidkare samt sådana arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet, är skyldiga att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer (totalförsvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen enligt bestämmelserna i denna lag.
Lagen gäller inte statliga mynLagen
varken statliga
digheter, kommunala myndig- myndigheter eller kommuners
heter eller landstingsmyndigheter eller regioners myndigheter och
och inte heller den som i stället inte heller den som i stället omomfattas av särskilda föreskrifter fattas av särskilda föreskrifter
för totalförsvaret.
för totalförsvaret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen tandvårdslagen
(1985:125)

Härigenom föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)
dels att 5–10, 13, 15 a och 15 b §§ och rubriken närmast före 5 §
ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 4 b §49 ska lyda ”Tandvård som
bedrivs av regioner”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Landstingskommunens ansvar

Regionens ansvar

5 §50
Varje landsting ska erbjuda en
Varje region ska erbjuda en
god tandvård åt dem som är bo- god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget.
Detsamsatta
inom regionen.
Detsamma
ma gäller dem som är kvarskriv- gäller dem som är kvarskrivna
na enligt 16 § folkbokföringslag- enligt 16 § folkbokföringslagen
en (1991:481) och stadigvarande (1991:481) och stadigvarande
vistas inom landstinget. Även i vistas inom regionen. Även i
övrigt ska landstinget verka för övrigt ska regionen verka för en
en god tandhälsa hos befolkning- god tandhälsa hos befolkningen.
en. Tandvård som landstinget Tandvård som regionen själv besjälvt bedriver benämns i denna driver benämns i denna lag folklag folktandvård.
tandvård.
Vad som i denna lag sägs om
Vad som i denna lag sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
Ett
får sluta avtal
landsting
En region
får sluta avtal med
med någon annan om att utföra någon annan om att utföra de
de uppgifter som landstinget och uppgifter som regionen och dess
dess folktandvård ansvarar för folktandvård ansvarar för enligt
enligt denna lag. Uppgifter som denna lag. Uppgifter som inneinnefattar
fattar myndighetsutövning får
49
50

Senaste lydelse 2016:656.
Senaste lydelse 2014:575.
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får dock inte med stöd av denna
bestämmelse överlämnas till en
juridisk person eller en enskild
individ.
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dock inte med stöd av denna
bestämmelse överlämnas till en
juridisk person eller en enskild
individ.

5 a §51
Landstinget ska även erbjuda
Regionen ska även erbjuda en
en god tandvård åt dem som, utan god tandvård åt dem som, utan
att vara bosatta i Sverige, har rätt att vara bosatta i Sverige, har rätt
till vårdförmåner i Sverige vid till vårdförmåner i Sverige vid
sjukdom enligt vad som följer av sjukdom enligt vad som följer av
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av förordning (EG) nr 883/2004 av
den 29 april 2004 om samord- den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghets- ning av de sociala trygghetssystemen. Detsamma ska gälla systemen. Detsamma ska gälla
för den som avses i 5 kap. 7 § för den som avses i 5 kap. 7 §
första stycket socialförsäkrings- första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av balken och som omfattas av
nämnda förordning. Tandvården nämnda förordning. Tandvården
ska i dessa fall erbjudas av det ska i dessa fall erbjudas av den
landsting inom vars område per- region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, sonen är förvärvsverksam eller,
när det gäller en person som är när det gäller en person som är
arbetslös, det
inom vars arbetslös, den
landsting inom vars
område denne är registrerad som område denne är registrerad som
arbetssökande. I den utsträck- arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa ning familjemedlemmar till dessa
personer har rätt till vårdför- personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, en- måner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämn- ligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familje- da förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård medlemmarna erbjudas tandvård
av samma landsting. Om familje- av samma region. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige medlemmarna är bosatta i Sverige
gäller dock 5 §.
gäller dock 5 §.
51

Senaste lydelse 2010:1315.

75

region

Författningsförslag

SOU 2018:10

6 §52
Om någon som vistas i landsOm någon som vistas i regiontingskommunen utan att vara bo- en utan att vara bosatt där besatt där behöver omedelbar tand- höver omedelbar tandvård, ska
vård, ska landstingskommunen regionen erbjuda sådan tandvård.
erbjuda sådan tandvård.
Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd.
7 §53
Folktandvården ska svara för
1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och
med det år då de fyller 23 år,
2. specialisttandvård för personer från och med det år då de
fyller 24 år, och
3. övrig tandvård för personer
3. övrig tandvård för personer
från och med det år då de fyller från och med det år då de fyller
24 år i den omfattning som lands- 24 år i den omfattning som retinget bedömer lämplig.
gionen bedömer lämplig.
8 §54
Landstinget skall planera tandRegionen ska planera tandvården med utgångspunkt i be- vården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård. folkningens behov av tandvård.
Landstinget skall se till att det Regionen ska se till att det finns
finns tillräckliga resurser för tillräckliga resurser för patienter
patienter med särskilda behov av med särskilda behov av tandtandvårdsinsatser
vårdsinsatser och att patientgrupgrupper med behov av särskilt per med behov av särskilt stöd
stöd erbjuds tandvård.
erbjuds tandvård.
Planeringen skall avse även
Planeringen ska avse även den
den tandvård som erbjuds av tandvård som erbjuds av annan
annan än landstinget.
än regionen.
Senaste lydelse 2013:409.
Senaste lydelse 2016:1301.
54
Senaste lydelse 1998:554.
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8 a §55
Vid tillämpningen av 8 § ska
Vid tillämpningen av 8 § ska
landstinget särskilt se till att upp- regionen särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland sökande verksamhet bedrivs bland
dem som
dem som
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård
eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.
Landstinget ska också se till att
Regionen ska också se till att
nödvändig tandvård erbjuds pati- nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket. enter som avses i första stycket.
Landstinget ska vidare se till
Regionen ska vidare se till att
att tandvård kan erbjudas
tandvård kan erbjudas
1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led
i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och
2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning.
9§
planeringen
I
planeringen
en av tandvården skall lands- en av tandvården ska regionen
tingskommunen samverka med samverka med samhällsorgan,
samhällsorgan, organisationer och organisationer och enskilda.
enskilda.
I

10 §
Landstingskommunerna skall
Regionerna ska samverka i
samverka i tandvårdsfrågor som tandvårdsfrågor som berör flera
berör flera landstingskommuner. regioner.

55

Senaste lydelse 2017:34.
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13 §56
I landstingen ska det finnas
I regionerna ska det finnas
möjlighet till anställning för tand- möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring läkares specialiseringstjänstgöring
enligt
patientsäkerhetslagen enligt
patientsäkerhetslagen
(2010:659) i en omfattning som (2010:659) i en omfattning som
motsvarar
motsvarar
tida behovet av tandläkare med tida behovet av tandläkare med
specialistkompetens i klinisk specialistkompetens i klinisk
verksamhet.
verksamhet.
15 a §57
Tandvård som avses i 7 § 1
Tandvård som avses i 7 § 1
ska vara avgiftsfri för patienten. ska vara avgiftsfri för patienten.
Uppkommer kostnader med an- Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit ledning av att patienten uteblivit
från avtalat tandvårdsbesök, får från avtalat tandvårdsbesök, får
avgift tas ut av patienten enligt avgift tas ut av patienten enligt
grunder som landstinget bestäm- grunder
regionen bestämmer. Landstinget får också ta ut mer. Regionen får också ta ut avavgift, om patienten på begäran gift, om patienten på begäran ges
ges tandvård som inte är nöd- tandvård som inte är nödvändig
vändig för att uppnå ett från för att uppnå ett från odontoodontologisk synpunkt funktio- logisk synpunkt funktionellt och
nellt och utseendemässigt god- utseendemässigt godtagbart retagbart resultat.
sultat.
Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under
18 år när
1. vården ges, eller
2. patienten uteblir från ett avtalat besök.
Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.
Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.
Av patienter som får tandAv patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får vård som avses i 7 § 2 och 3 får
landstinget ta ut vårdavgifter en- regionen ta ut vårdavgifter enligt
ligt grunder som landstingsfull- grunder
regionfullmäktige be56
57

Senaste lydelse 2013:1143.
Senaste lydelse 2017:34.
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mäktige bestämmer, om inte stämmer, om inte något annat är
något annat är särskilt föreskrivet. särskilt föreskrivet.
Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och
utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser gäller bestämmelserna om avgifter i
den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses
i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare,
ett bolag eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till
ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
15 b §58
För tandvård enligt 8 a §
För tandvård enligt 8 a §
andra och tredje styckena lämnar andra och tredje styckena lämnar
landstinget ersättning till vård- regionen ersättning till vårdgivaren med belopp som mot- givaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för svarar folktandvårdens priser för
tandvård om inte landstinget tandvård om inte regionen komkommer överens med vårdgivaren mer överens med vårdgivaren
om något annat. Den patient- om något annat. Den patientavgift som patienten betalat skall avgift som patienten betalat ska
räknas av från ersättningen.
räknas av från ersättningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2003:1209.
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Förslag till
lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 och 3 §§ och 8 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619)59 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 kap.
2 §60

En huvudman får inte vara
1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om
inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger
det,
3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta, eller
4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
En huvudman, som utses av
En huvudman, som utses av
kommunfullmäktige eller lands- kommunfullmäktige eller regiontingsfullmäktige enligt 3 §, får fullmäktige enligt 3 §, får inte
inte heller vara anställd eller styr- heller vara anställd eller styrelseelseledamot i något annat bank- ledamot i något annat bankaktiebolag än Swedbank AB aktiebolag än Swedbank AB
(publ) eller i en medlemsbank.
(publ) eller i en medlemsbank.
3 §61
Av antalet huvudmän skall
Av antalet huvudmän ska
hälften, i enlighet med närmare hälften, i enlighet med närmare
föreskrifter i reglementet, väljas föreskrifter i reglementet, väljas
av kommunfullmäktige eller av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige inom spar- regionfullmäktige inom sparbankens
verksamhetsområde. bankens
verksamhetsområde.
Lagen omtryckt 1996:1005.
Senaste lydelse 2011:456.
61
Senaste lydelse 2004:304.
59
60
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Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i
sparbanken. Kravet på att dessa
huvudmän skall vara insättare
gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens bildande. En huvudman
som står i tur att avgå får inte
delta i valet för besättande av
hans egen plats.
Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall,
inte särskilda skäl föranleder till
något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter
det invånarantal som de företräder.
Bestämmelserna i 2 § lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt skall tillämpas också på kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges val av huvudmän.

Författningsförslag

Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i
sparbanken. Kravet på att dessa
huvudmän ska vara insättare
gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens bildande. En huvudman
som står i tur att avgå får inte
delta i valet för besättande av
hans egen plats.
Ska flera korporationer förrätta val
om av huvudmän ska,
inte särskilda skäl föranleder till
något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter
det invånarantal som de företräder.
Bestämmelserna i 2 § lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt ska tillämpas också på kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges val av huvudmän.

8 kap.
4§
En sådan stiftelse som avses i
En sådan stiftelse som avses i
1 § andra stycket får förutom 1 § andra stycket får förutom
styrelsen finnas huvudmän till styrelsen finnas huvudmän till
det antal och med de uppgifter det antal och med de uppgifter
som framgår av stiftelseförord- som framgår av stiftelseförordnandet. Bestämmelserna i 4 kap. nandet. Bestämmelserna i 4 kap.
3 § om kommunfullmäktiges och 3 § om kommunfullmäktiges och
landstingsfullmäktiges val av hu- regionfullmäktiges val av huvudvudmän i sparbanker gäller också män i sparbanker gäller också
huvudmän i en sådan stiftelse.
huvudmän i en sådan stiftelse.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 11 § konkurslagen (1987:672)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
11 §
Säkerhet enligt 10 § skall bestå
Säkerhet enligt 10 § ska bestå
av pant eller borgen. Borgen skall av pant eller borgen. Borgen ska
ställas såsom för egen skuld och, ställas såsom för egen skuld och,
om den ingås av två eller flera om den ingås av två eller flera
personer gemensamt, vara soli- personer gemensamt, vara solidarisk.
darisk.
Om en bank eller något annat
Om en bank eller något annat
jämförbart kreditinstitut skall jämförbart kreditinstitut ska ställa
ställa säkerhet, får förvaltaren säkerhet, får förvaltaren godta
godta en utfästelse av institutet en utfästelse av institutet att inatt infria den förpliktelse som fria den förpliktelse som säkersäkerheten skall avse.
heten ska avse.
Staten,
region och
Staten,
landstingskommun och kommunalförbund kommunalförbund behöver inte
behöver inte ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1988:97)
om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §62

I denna lag avses med
fullmäktige:
kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och
förbundsfullmäktige i kommunalförbund,
styrelse:
kommunstyrelse,
landstingsstyrelse och förbundsstyrelse i kommunalförbund med
förbundsfullmäktige.

fullmäktige:
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och
förbundsfullmäktige i kommunalförbund,
styrelse:
kommunstyrelse,
regionstyrelse och förbundsstyrelse i kommunalförbund med
förbundsfullmäktige.

7 §63
Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för
fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör
1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan
nämnd eller av revisorer,
2. ansvarsfrihet för styrelsens
2. ansvarsfrihet för styrelsens
eller en annan nämnds ledamöter eller en annan nämnds ledamöter
eller åtgärd för att bevara kom- eller åtgärd för att bevara kommunens, landstingets eller kom- munens, regionens eller kommumunalförbundets rätt.
nalförbundets rätt.

62
63

Senaste lydelse 1999:941.
Senaste lydelse 2006:371.
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Beslut som har fattats med
Beslut som har fattats med
stöd av första stycket skall an- stöd av första stycket ska anmälas till fullmäktige vid nästa mälas till fullmäktige vid nästa
sammanträde.
sammanträde.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950)64
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
11 §65
Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om
1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,
2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en enskild person som är bosatt i ett annat land,
3. föremålet förs ut ur landet
3. föremålet förs ut ur landet
av en offentlig institution här i av en offentlig institution här i
landet eller en institution som får landet eller en institution som
bidrag av stat, kommun eller får bidrag av stat, kommun eller
landsting och det ska föras till- region och det ska föras tillbaka
baka till Sverige,
till Sverige,
4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till
Sverige, eller
5. föremålet tillfälligt är i landet.
Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution
i utlandet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

64
65

Lagen omtryckt 2002:620.
Senaste lydelse 2017:562.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster66 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §67
Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 6,15 procent på sådan ersättning som avses i 2 kap. 10 och 11 §§ socialavgiftslagen (2000:980) till personer som vid årets ingång har fyllt
65 år och med 24,26 procent på
1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
2. avgångsersättning
som
2. avgångsersättning
som
annorledes än på grund av kollek- annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags- tivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, försäkring utbetalas av staten,
kommun eller kommunalförbund kommun eller kommunalförbund
som arbetsgivare eller av Sveriges som arbetsgivare eller av Sveriges
Kommuner och Landsting eller Kommuner och Landsting eller
det för kommunerna och lands- det för kommunerna och regiontingen gemensamma organet för erna gemensamma organet för
administration av personal- administration av personalpension, under förutsättning att pension, under förutsättning att
arbetsgivaren tillämpar kommu- arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan nalt pensionsavtal eller av annan
arbetsgivare, under förutsätt- arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar ning att arbetsgivaren tillämpar
kommunalt pensionsavtal och kommunalt pensionsavtal och
att borgen eller liknande garanti att borgen eller liknande garanti

66
67

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.
Senaste lydelse 2015:772.

86

SOU 2018:10

Författningsförslag

tecknats av kommun, kommu- tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kom- nalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,
muner och Landsting,
3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts
enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som
åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i
form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad
inkomst,
6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till
– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen, eller
– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant
bidrag som avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren
skattepliktig intäkt som utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande, är den som slutligt har
stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen skattskyldig enligt denna lag. I fråga om sådan förmån som avses i 10 kap.
11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) är den i vars
tjänst rättigheten förvärvats skattskyldig enligt denna lag. I fråga om
annan för mottagaren skattepliktig ersättning som utgetts av en
utomlands bosatt fysisk person eller av en utländsk juridisk person
och som har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än
den som utgett ersättningen, är den hos vilken mottagaren är anställd i Sverige skattskyldig enligt denna lag.
Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna
i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.
Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska
bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången
av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning
för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan
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anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter
utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för
en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger
sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

Härigenom föreskrivs att 8 och 14–16 §§ arkivlagen (1990:782)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §68
Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för
tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana
organ som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska
skötas av den statliga arkivmyndigheten.
Kommunstyrelsen är arkivKommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och myndighet i kommunen och
landstingsstyrelsen i landstinget, regionstyrelsen i regionen, om inte
om inte kommunfullmäktige eller kommunfullmäktige eller regionlandstingsfullmäktige har utsett fullmäktige har utsett någon
någon annan nämnd eller styrel- annan nämnd eller styrelse till
se till arkivmyndighet.
arkivmyndighet.
Den kommunala arkivmynDen
digheten ska se till att sådana digheten ska se till att sådana
juridiska personer som avses i juridiska personer som avses i
2 kap. 3 § offentlighets- och sek- 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fullgör retesslagen (2009:400) fullgör
sina skyldigheter enligt 3–6 §§ sina skyldigheter enligt 3–6 §§
denna lag. I de fall flera kom- denna lag. I de fall flera kommuner
landsting be- muner eller flera regioner bestämstämmer tillsammans i ett sådant mer tillsammans i ett sådant föreföretag fullgörs uppgiften av tag fullgörs uppgiften av arkivarkivmyndigheten i den kommun myndigheten i den kommun eller
som kommunerna eller
eller det
som kommu- den regionlandsting
nerna
landstingen kommer regionerna kommer överens om. eller
överens om.

68

Senaste lydelse 2010:1999.
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Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje
stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den
statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett
statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det
enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv.
Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ avseende handlingar som förvaras med stöd av
lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
14 §69
Om en kommunal myndighet
Om en kommunal myndighet
har upphört och dess verksamhet har upphört och dess verksamhet
inte har förts över till en annan inte har förts över till en annan
kommunal myndighet, ska myn- kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till dighetens arkiv överlämnas till
arkivmyndigheten inom tre må- arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfull- nader såvida inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige mäktige
regionfullmäktige
har beslutat något annat.
har beslutat något annat.
I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring finns bestämmelser om förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall.
15 §70
Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en
kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom
sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av
1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommun2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfull- fullmäktige eller regionfullmäkmäktige.
tige.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått
som lån.

69
70

Senaste lydelse 2015:604.
Senaste lydelse 1993:1296.
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16 §71
Kommunfullmäktige
eller
Kommunfullmäktige
eller
landstingsfullmäktige får meddela regionfullmäktige får meddela
föreskrifter om arkivvården inom föreskrifter om arkivvården inom
kommunen, i den utsträckning kommunen, i den utsträckning
något annat inte är särskilt före- något annat inte är särskilt föreskrivet.
skrivet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 och 4 §§ begravningslagen
(1990:1144) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
3 §72
En församling som är huvudEn församling som är huvudman
för
man
heten skall vidta de beredskaps- heten ska vidta de beredskapsförförberedelser som behövs för beredelser som behövs för denna
denna verksamhet under höjd verksamhet under höjd beredberedskap.
skap.
Bestämmelser om vilket anBestämmelser om vilket ansvar kommuner i detta samman- svar kommuner i detta sammanhang har inom det civila försva- hang har inom det civila försvaret finns i lagen (2006:544) om ret finns i lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgär- kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära der
händelser i fredstid och höjd händelser i fredstid och höjd
beredskap.
beredskap.
4 §73
Skyldigheten att lämna uppSkyldigheten att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § lysningar m.m. enligt 6 kap. 1 §
andra stycket och 2 § lagen andra stycket och 2 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller för tid och höjd beredskap gäller för
huvudman och annan församling huvudman och annan församling

72
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Senaste lydelse 2006:633.
Senaste lydelse 2006:633.
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som innehar en eller flera all- som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser.
männa begravningsplatser.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:1402) om
övertagande av vissa sjukhem och andra
vårdinrättningar

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1990:1402) om övertagande
av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
En kommun får den 1 januari
En kommun får den 1 januari
1992 eller senare även överta an- 1992 eller senare även överta ansvaret för och driften av en annan svaret för och driften av en annan
vårdinrättning för långtidssjuk- vårdinrättning för långtidssjukvård än som avses i 1 §, om vård än som avses i 1 §, om
landstingskommunen och kom- regionen och kommunen kommer
munen kommer överens om det. överens om det.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 2 § minerallagen (1991:45) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 kap.
2 §74
Om säkerhet som skall ställas
Om säkerhet som ska ställas
enligt denna lag inte har godkänts enligt denna lag inte har godkänts
av den till vars förmån den ställs, av den till vars förmån den ställs,
skall säkerheten prövas av läns- ska säkerheten prövas av länsstyrelsen.
styrelsen.
Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen svarar som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de
svarar solidariskt.
regioner
Staten,
landsting
Staten,
och kommunalförbund behöver och kommunalförbund behöver
inte ställa säkerhet.
inte ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2005:161.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:419)
om resekostnadsersättning vid sjukresor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §75
Landsting och kommuner
Regioner och kommuner som
som inte tillhör något
inte tillhör någon
(sjuk(sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga vårdshuvudmän) ska, i fråga om
om personer som är försäkrade personer som är försäkrade för
för bosättningsbaserade förmåner bosättningsbaserade förmåner enenligt 4 och 5 kap. socialförsäk- ligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för ringsbalken, lämna ersättning för
resekostnader
resekostnader
1. i samband med öppen
1. i samband med öppen
hälso- och sjukvård som anord- hälso- och sjukvård som anordnas ett
eller en kom- nas landsting
avregion eller en kommun
en
mun som inte ingår i ett
som inte ingår i landsting
en region eller i
eller i samband med sjukhusvård, samband med sjukhusvård,
2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,
3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en
undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för
vissa läkarutlåtanden m.m.,
4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person
med funktionsnedsättning,
5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om
statligt tandvårdsstöd,
6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare
inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag
betalas ut av högskolestyrelse,
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Senaste lydelse 2017:36.
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7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem
som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer,
8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart
samband med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade,
9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av
bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30).
I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning
lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.
För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning
lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av
sjukdom eller förlossning.
Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och
vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i folkbokföringslagen
(1991:481)

Härigenom föreskrivs att 10 § folkbokföringslagen (1991:481)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §76
En vistelse anses inte leda till
En vistelse anses inte leda till
ändrad bosättning om den för- ändrad bosättning om den föranleds enbart av uppdrag som anleds enbart av uppdrag som
riksdagsledamot, statsråd eller riksdagsledamot, statsråd eller
heltidsarvoderad förtroendevald heltidsarvoderad förtroendevald
i landsting.
i region.
En vistelse på viss fastighet som inte enbart föranleds av förhållande som avses i första stycket anses inte heller leda till ändrad
bosättning om personen har anknytning till en annan fastighet
genom att disponera en bostad där.
En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en
fastighet där han eller hon med tillämpning av första eller andra
stycket inte ska anses bosatt, anses bosatt på den fastighet som han
eller hon med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ha
sin starkaste anknytning till.
Sammanlever en person som omfattas av första eller andra
stycket med sin familj på en fastighet där han eller hon enligt 7 §
skulle anses vara bosatt, får Skatteverket på ansökan besluta att han
eller hon ska folkbokföras på den fastigheten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §77
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:
1. avlöning eller därmed jäm1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av an- förlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska ställning eller uppdrag hos svenska
staten, svensk kommun eller staten, svensk kommun eller
svensk region;
svenskt landsting;
2. avlöning eller därmed jäm2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av förlig förmån, som utgått av
annan anställning eller annat annan
uppdrag än hos svenska staten, uppdrag än hos svenska staten,
svensk kommun eller svenskt svensk kommun eller svensk
landsting, i den mån inkomsten region, i den mån inkomsten förförvärvats genom verksamhet här värvats genom verksamhet här i
riket;
i riket;
3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ
i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var
verksamheten utövats;
4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension,
sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje
kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt
annan ersättning enligt samma balk;
5. pension på grund av anställ5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska ning eller uppdrag hos svenska
staten, svensk kommun eller staten, svensk kommun eller
svenskt landsting;
svensk region;
77

Senaste lydelse 2012:833.
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6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än
tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket
bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett
sådant pensionssparkonto;
6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än
tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i
den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått
avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst
för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);
7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om
tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller
förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den
tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;
8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller
annan författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring;
9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;
10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom
ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och
som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag
har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på
– ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen
(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat
till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets
ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller
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– ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.
Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott
på sådan inkomst.
Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag
eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad
här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten
– gör tjänsteresor utomlands, eller
– utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att
tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala
arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt
inkomstskattelagen.
6 §78
Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:
1. avlöning eller annan därmed
1. avlöning eller annan därmed
jämförlig förmån, som utgått av jämförlig förmån, som utgått av
annan anställning eller annat upp- annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk drag än hos svenska staten, svensk
kommun eller svenskt landsting, kommun eller svensk region, om
om
a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller
tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här
i riket eller på dennes vägnar, samt
c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren
har här i riket;
2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av
arbetsgivare för kostnad
a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början
respektive slut och
b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
78
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3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller
suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag
eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för
kostnad
a) för resa till respektive från förrättningen och
b) för logi i samband med förrättningen;
4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första
stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229);
5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk
utlandsmyndighet eller utomlands för
ståndsverksamhet (lokalanställd);
6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 § och 6 kap. 3 § och 7 kap. 10
och 19 §§ bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §79
En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i
föreningen även om de i 3 § angivna
skap är uppfyllda.
En kommun eller ett landsting
En kommun eller region som
som har förvärvat bostadsrätt till har förvärvat bostadsrätt till en
en bostadslägenhet får inte vägras bostadslägenhet får inte vägras
inträde i föreningen.
inträde i föreningen.
6 kap.
3 §80
En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får
inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.
Samtycke behövs dock inte vid
1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt
8 kap., om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller
2. förvärv som görs av en kom2. förvärv som görs av en kommun eller ett landsting.
mun eller region.

79
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7 kap.
10 §81
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till
annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket.
Samtycke behövs dock inte,
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen,
eller
2. om lägenheten är avsedd för
2. om lägenheten är avsedd för
permanentboende och bostads- permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av rätten till lägenheten innehas av
en kommun eller region.
en kommun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underStyrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt rättas om en upplåtelse enligt
andra stycket.
andra stycket.
19 §82
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det
särskilt beaktas om det som ligger bostadsrättshavaren till last har
sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har utsatt
bostadsrättshavaren eller någon i bostadsrättshavarens hushåll för
brott.
Nyttjanderätten till en boNyttjanderätten till en bostadslägenhet är inte förverkad på stadslägenhet är inte förverkad på
grund av att en skyldighet som grund av att en skyldighet som
avses i 18 § 7 inte fullgörs, om avses i 18 § 7 inte fullgörs, om
bostadsrättshavaren är en kom- bostadsrättshavaren är en kommun
ett
och skyl- mun eller
landsting
eller
region och skyldigheten
digheten inte kan fullgöras av en inte kan fullgöras av en kommun
kommun eller ett landsting.
eller region.

81
82

Senaste lydelse 2003:31.
Senaste lydelse 2014:334.

104

SOU 2018:10

Författningsförslag

En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett
visst företag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund
för förverkande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §83
Termer och uttryck som anTermer och uttryck som används i denna lag har samma be- vänds i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde tydelse och tillämpningsområde
som
i
inkomstskattelagen som
i
inkomstskattelagen
(1999:1229). Med beskattningsår (1999:1229). Med beskattningsår
för staten, landstingskommuner, för staten, regioner,
kommuner
kommuner och kommunalför- och kommunalförbund avses
bund avses dock i denna lag dock i denna lag kalenderår. Med
kalenderår. Med beskattningsår beskattningsår för svenska hanför
svenska
delsbolag
och europeiska ekonoeuropeiska ekonomiska intresse- miska intressegrupperingar avses
grupperingar avses i denna lag i denna lag räkenskapsåret.
räkenskapsåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument84 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §85
Prospekt behöver inte upprättas, om de överlåtbara värdepapperen
1. villkorslöst och oåterkalle1. villkorslöst och oåterkalleligt garanteras av en stat inom ligt garanteras av en stat inom
EES eller av ett landsting eller en EES eller av en region eller komkommun eller en motsvarande mun eller en motsvarande reregional eller lokal myndighet gional eller lokal myndighet inom
inom EES, eller
EES, eller
2. utgörs av icke aktierelate2. utgörs av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som rade överlåtbara värdepapper som
ges ut av en stat eller en central- ges ut av en stat eller en centralbank inom EES, av ett landsting bank inom EES, av en
eller
eller en kommun eller en mot- kommun eller en motsvarande
svarande regional eller lokal myn- regional eller lokal myndighet
dighet inom EES eller av en inom EES eller av en mellanstatmellanstatlig organisation i vilken lig organisation i vilken en eller
en eller flera stater inom EES är flera stater inom EES är medlemmar.
medlemmar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1109)
om uppdragsutbildning i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 5 §§ lagen (1991:1109) om
uppdragsutbildning i vissa fall ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Med uppdragsutbildning avses
Med uppdragsutbildning avses
i denna lag utbildning som inne- i denna lag utbildning som innebär
lands- bär attatt
kommuner och regioner
tingskommuner mot särskild er- mot särskild ersättning från
sättning från annan än enskild, annan än enskild, för dennes
för dennes räkning anordnar ut- räkning anordnar utbildning för
bildning för personer som upp- personer som uppdragsgivaren
dragsgivaren utser. Uppdrags- utser. Uppdragsutbildning får beutbildning får bedrivas på de drivas på de villkor som anges i
villkor som anges i denna lag.
denna lag.
2 §86
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
bedriva uppdragsutbildning som bedriva uppdragsutbildning som
i fråga om art och nivå motsvar- i fråga om art och nivå motsvaar den verksamhet kommunen rar den verksamhet kommunen
eller landstinget får bedriva inom eller regionen får bedriva inom
skolväsendet. Uppdragsutbild- skolväsendet. Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ningen får dock inte motsvara
ett helt nationellt program i gym- ett helt nationellt program i gymnasieskolan.
nasieskolan.
5§
Kommuner och regioner som
Kommuner och landstingskommuner som är huvudmän för är huvudmän för folkhögskolor
folkhögskolor som kan få stats- som kan få statsbidrag, får bebidrag, får bedriva uppdrags- driva uppdragsutbildning vid
86

Senaste lydelse 2010:876.
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utbildning vid skolorna vid sidan skolorna vid sidan av den verkav den verksamhet som kan be- samhet som kan berättiga till
rättiga till statsbidrag.
statsbidrag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 1, 4, 7 a, 15 och 40 §§ lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård87 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §88
Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande
och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag.
Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
ett landsting gäller även en kom- en
gäller även en komregion
mun som inte ingår i ett landsting. mun som inte ingår i en region.
Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den
sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven.
4 §89
Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats,
av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda.
Vårdintyget ska grundas på en särskild läkarundersökning.
En undersökning för vårdEn undersökning för vårdintyg får företas endast om det intyg får företas endast om det
finns skälig anledning till det. finns skälig anledning till det.
Undersökningen utförs av en Undersökningen utförs av en
legitimerad läkare. Om under- legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan utföras med sökningen inte kan utföras med
patientens samtycke, får patien- patientens samtycke, får patienLagen omtryckt 2008:415.
Senaste lydelse 2017:37.
89
Senaste lydelse 2008:415.
87
88
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ten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en
läkare i allmän tjänst eller av en
läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra
undersökningar för vårdintyg.

Författningsförslag

ten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en
läkare i allmän tjänst eller av en
läkare som enligt avtal med regionen har till uppgift att utföra
undersökningar för vårdintyg.

7 a §90
En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om
– det bedömda behovet av in– det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och satser från regionens hälso- och
sjukvård och kommunens social- sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,
tjänst eller hälso- och sjukvård,
– beslut om insatser och, så långt möjligt, patientens inställning
till insatserna i vårdplanen,
– vilken enhet vid landstinget
– vilken enhet vid regionen
eller kommunen som ansvarar för eller kommunen som ansvarar för
respektive insats, och
respektive insats, och
– eventuella åtgärder som vid– eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller tas av andra än regionen eller
kommunen.
kommunen.
Vårdplanen ska upprättas av
Vårdplanen ska upprättas av
chefsöverläkaren, om han eller chefsöverläkaren, om han eller
hon bedömer att patienten kom- hon bedömer att patienten kommer att vara i behov av insatser mer att vara i behov av insatser
enligt första stycket i samband enligt första stycket i samband
med öppen psykiatrisk tvångs- med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska så långt vård. Vårdplanen ska så långt
möjligt utformas i samråd med möjligt utformas i samråd med
patienten och, om det inte är patienten och, om det inte är
olämpligt, med dennes närstå- olämpligt, med dennes närstående. Vårdplanen ska utformas i ende. Vårdplanen ska utformas i
samarbete mellan de enheter vid samarbete mellan de enheter vid
regionen som
kommunen eller landstinget som kommunen
svarar för insatserna. Vårdplanen svarar för insatserna. Vårdplanen
90

Senaste lydelse 2017:369.
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är upprättad när den har justerats av enheterna.
Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting,
kommun eller annan huvudman
om beslut om öppen psykiatrisk
tvångsvård.

SOU 2018:10

är upprättad när den har justerats av enheterna.
Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid region,
kommun
om beslut om öppen psykiatrisk
tvångsvård.

15 §91
Vård enligt denna lag ges på
Vård enligt denna lag ges på
en sjukvårdsinrättning som drivs en sjukvårdsinrättning som drivs
av en region.
av ett landsting.
Om det finns synnerliga skäl,
Om det finns synnerliga skäl,
får regeringen bestämma att vård får regeringen bestämma att vård
får ges även på någon annan vård- får ges även på någon annan vårdinrättning. På en sådan inrättning inrättning. På en sådan inrättning
ska tillämpas det som i denna ska tillämpas det som i denna
lag sägs om sjukvårdsinrättning lag sägs om sjukvårdsinrättning
som drivs av en region.
som drivs av ett landsting.
40 §92
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
medge undantag från kravet i 4 § på att läkare som utför undersökning för vårdintyg ska vara legitimerad och från kravet i 39 § på
specialistkompetens.
Om regeringen enligt 15 §
Om regeringen enligt 15 §
andra stycket bestämt att vård andra stycket bestämt att vård
enligt denna lag får ges på någon enligt denna lag får ges på någon
annan vårdinrättning än en sådan annan vårdinrättning än en sådan
som drivs av ett landsting,
som ska
drivs av en region,
regeringen,
regeringen, eller den myndighet
som regeringen bestämmer, upp- som regeringen bestämmer, uppdra åt en erfaren läkare med dra åt en erfaren läkare med
specialistkompetens inom någon specialistkompetens inom någon
av de psykiatriska specialiteterna av de psykiatriska specialiteterna
att fullgöra de uppgifter som att fullgöra de uppgifter som
91
92

Senaste lydelse 2008:415.
Senaste lydelse 2008:415.
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enligt denna lag ankommer på enligt denna lag ankommer på
chefsöverläkare.
chefsöverläkare.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård

Härigenom föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård93 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §94
Föreskrifterna i hälso- och
Föreskrifterna i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) om sjukvårdslagen (2017:30) om
skyldighet för ett landsting att skyldighet för en
att ererbjuda hälso- och sjukvård gäller bjuda hälso- och sjukvård gäller
även rättspsykiatrisk vård.
även rättspsykiatrisk vård.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
ett landsting gäller också en kom- en
gäller också en komregion
mun som inte ingår i ett
mun som inte ingår ilandsen region.
ting.
Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den
sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven.
6 §95
Rättspsykiatrisk vård ges på
Rättspsykiatrisk vård ges på
en sjukvårdsinrättning som drivs en sjukvårdsinrättning som drivs
av ett landsting.
Den av en region. Den som ges öppen
öppen rättspsykiatrisk vård får rättspsykiatrisk vård får vistas
vistas utanför en sådan sjukvårds- utanför en sådan sjukvårdsinrättning.
inrättning.
Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar 15 a–17 §§ lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk
vård ges åt den som genomgår undersökning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Lagen omtryckt 2008:416.
Senaste lydelse 2017:38.
95
Senaste lydelse 2008:416.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §96
Denna lag gäller proportionella val som förrättas av
– kommunfullmäktige,
– landstingsfullmäktige,
– regionfullmäktige,
– styrelsen eller någon annan
– styrelsen eller någon annan
nämnd i en kommun, ett
nämnd i en kommun,
landsen region
ting eller ett kommunalförbund, eller ett kommunalförbund,
– förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och
– indelningsdelegerade.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2016:739.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1992:1140)
om Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs att 5 b § lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 b §97
Ett tillstånd får för sin giltigEtt tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den het göras beroende av att den
som avser att bedriva verksam- som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostna- heten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort anläggningar derna för att ta bort anläggningar
och andra inrättningar samt för och andra inrättningar samt för
andra åtgärder för återställning. andra åtgärder för återställning.
Staten, kommuner, landsting och Staten,
regioner och
kommunalförbund behöver inte kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig,
får tillståndsmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerheten gäller 2 kap. 25 § ut- säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken.
ska
prövas av tillståndsmyndigheten prövas av tillståndsmyndigheten
och förvaras av länsstyrelsen i det och förvaras av länsstyrelsen i det
län som närmaste del av Sveriges län som närmaste del av Sveriges
sjöterritorium ligger i.
sjöterritorium ligger i.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

97

Senaste lydelse 1998:847.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §98
Vid
skall komVid höjd höjd
beredskap ska kommuner och landsting vidta de muner
regioner vidta de särsärskilda åtgärder i fråga om pla- skilda åtgärder i fråga om planenering och inriktning av verk- ring och inriktning av verksamsamheten, tjänstgöring och ledig- heten, tjänstgöring och ledighet
het för personal samt använd- för personal samt användning av
ning av tillgängliga resurser som tillgängliga resurser som är nödär nödvändiga för att de under vändiga för att de under de
de rådande förhållandena skall rådande
ska kunna
kunna fullgöra sina uppgifter fullgöra sina uppgifter inom
inom totalförsvaret.
totalförsvaret.
Vid höjd beredskap skall de
Vid höjd beredskap ska de
enskilda organisationer och före- enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse tag som enligt överenskommelse
eller på annan grund är skyldiga eller på annan grund är skyldiga
att fortsätta sin verksamhet i att fortsätta sin verksamhet i
krig vidta de särskilda åtgärder i krig vidta de särskilda åtgärder i
fråga om planering och inrikt- fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänst- ning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal göring och ledighet för personal
samt användning av tillgängliga samt användning av tillgängliga
resurser som är nödvändiga för resurser som är nödvändiga för
att de under de rådande förhål- att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra landena ska kunna fullgöra dessa
dessa skyldigheter.
skyldigheter.

98

Senaste lydelse 1999:946.
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Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra
författningar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § och 3 kap. 32 a § sametingslagen (1992:1433) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2 §99
Sametinget skall bestå av 31
Sametinget ska bestå av 31
ledamöter, utsedda genom val. ledamöter, utsedda genom val.
För ledamöterna skall det utses För ledamöterna ska det utses
ersättare. I fråga om antalet er- ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de skall utses sättare och hur de ska utses
gäller bestämmelserna i 14 kap. gäller bestämmelserna i 14 kap.
15 § vallagen (2005:837) om val 15 § vallagen (2005:837) om val
till landstingsfullmäktige. Leda- till regionfullmäktige. Ledamöterna skall vara svenska med- möterna ska vara svenska medborgare.
borgare.
Efter förslag av Sametinget
Efter förslag av Sametinget
förordnar regeringen ordförande förordnar regeringen ordförande
i Sametinget. Ordföranden skall i
Sametinget.
ska
utses bland tingets ledamöter. utses bland tingets ledamöter.
Sametinget väljer en eller flera Sametinget väljer en eller flera
vice ordförande bland ledamöter- vice ordförande bland ledamöterna. Sametinget får återkalla vice na. Sametinget får återkalla vice
ordförandes uppdrag.
ordförandes uppdrag.
3 kap.
32 a §100
Om en ledamot har avgått
Om en ledamot har avgått
före utgången av den tid för före utgången av den tid för
vilken ledamoten blivit vald, skall vilken ledamoten blivit vald, ska
länsstyrelsen på anmälan av Same- länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ordförande inkalla en ny tingets ordförande inkalla en ny
99

Senaste lydelse 2006:803.
Senaste lydelse 2006:803.
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ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap. 21 § vallagen
(2005:837) som avser ny ordinarie landstingsledamot.
Om en ersättare för ledamot
har inträtt som ordinarie ledamot
eller avgått som ersättare av
annan orsak, skall länsstyrelsen
på anmälan av Sametingets ordförande utse ytterligare ersättare
enligt de bestämmelser i 14 kap.
22 § vallagen som avser ersättare
för landstingsledamot.
Den förrättning som avses i
första och andra styckena är
avslutad när protokollet från förrättningen har lagts fram för
granskning. Efter sammanräkningen skall valsedlarna åter läggas
i omslag på det sätt som föreskrivs i 31 §.

SOU 2018:10

ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap. 21 § vallagen
(2005:837) som avser ny ordinarie ledamot i regionfullmäktige.
Om en ersättare för ledamot
har inträtt som ordinarie ledamot
eller
annan orsak, ska länsstyrelsen på
anmälan av Sametingets ordförande utse ytterligare ersättare
enligt de bestämmelser i 14 kap.
22 § vallagen som avser ersättare
för ledamot i regionfullmäktige.
Den förrättning som avses i
första och andra styckena är
avslutad när protokollet från förrättningen har lagts fram för
granskning. Efter sammanräkningen ska valsedlarna åter läggas
i omslag på det sätt som föreskrivs i 31 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:335)
om Barnombudsman

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1993:335) om Barnombudsman ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §101

Förvaltningsmyndigheter,
kommuner och landsting skall på
Barnombudsmannens uppmaning
lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och
ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga
att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Förvaltningsmyndigheter,
kommuner
regioner ska på
Barnombudsmannens uppmaning
lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och
ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga
att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a
och 28 c–28 e §§ och rubriken närmast före 16 § lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §102
Varje landsting skall, om inte
Varje region ska, om inte
något annat avtalats enligt 17 §, något annat avtalats enligt 17 §,
svara för insatser enligt 9 § 1.
svara för insatser enligt 9 § 1.
Varje
skall, om inte
Varje
ska, om inte kommun
något annat avtalats enligt 17 §, något annat avtalats enligt 17 §,
svara för insatser enligt 9 § 2–10. svara för insatser enligt 9 § 2–10.
3§
Vad som föreskrivs för landsVad som föreskrivs för regionting i denna lag gäller också kom- er i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i något muner som inte ingår i någon
landsting.
region.
10 §103
I samband med att en insats
I samband med att en insats
enligt denna lag beviljas ska den enligt denna lag beviljas ska den
enskilde erbjudas att en indivi- enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och duell plan med beslutade och
planerade insatser upprättas i planerade insatser upprättas i
samråd med honom eller henne. samråd med honom eller henne.
Den som har beviljats en insats Den som har beviljats en insats
ska när som helst kunna begära ska när som helst kunna begära
att en plan upprättas, om det att en plan upprättas, om det
inte redan har skett. I planen ska inte redan har skett. I planen ska
102
103

Senaste lydelse 2005:125
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även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller
landstinget. Planen ska omprövas
fortlöpande och minst en gång
om året.
Landstinget och kommunen
ska underrätta varandra om upprättade planer.

även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller
regionen. Planen ska omprövas
fortlöpande och minst en gång
om året.
Regionen och kommunen ska
underrätta varandra om upprättade planer.

Gemensamma bestämmelser
om landstingens och
kommunernas ansvar

Gemensamma bestämmelser
om regionernas och
kommunernas ansvar

16 §104
En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som
är bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2–10 omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut av
en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.
Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun,
ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till
insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan
dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger
den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen.
Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då
insatserna blir tillgängliga för den enskilde.
Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan
kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och
om ansökan avser
1. insats enligt 9 § 8 eller 9, eller
2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.
Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en
tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd
och den hjälp som behövs i akuta situationer.
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I
landstingets
fråga
förI
regionens
fråga förplikpliktelser gäller vad som sägs i telser gäller vad som sägs i denna
denna paragraf om kommunen i paragraf om kommunen i stället
stället landstinget.
regionen.
17 §105
Ett landsting eller en komEn region eller en kommun
mun får med bibehållet ansvar får med bibehållet ansvar sluta
sluta avtal med någon annan om avtal med någon annan om att
att tillhandahålla insatser enligt tillhandahålla insatser enligt
denna lag. Om ett avtal som en denna lag. Om ett avtal som en
kommun träffar med en enskild kommun träffar med en enskild
innebär att en insats enligt 9 § 8 innebär att en insats enligt 9 § 8
eller 9 ska tillhandahållas i en eller 9 ska tillhandahållas i en
annan kommun, ska den kom- annan kommun, ska den kommunen underrättas om avtalet.
munen underrättas om avtalet.
Ett landsting och en kommun
En region och en kommun
som ingår i landstinget får träffa som ingår i regionen får träffa
avtal om att ansvar för en eller avtal om att ansvar för en eller
flera uppgifter enligt denna lag flera uppgifter enligt denna lag
överlåts från landstinget till kom- överlåts från regionen till kommunen eller från kommunen till munen eller från kommunen till
landstinget. Om en sådan över- regionen. Om en sådan överlåtelse sker ska föreskrifterna i låtelse sker ska föreskrifterna i
denna lag om landsting eller kom- denna lag om region eller kommun gälla för den till vilken upp- mun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.
giften överlåtits.
Om ett landsting och en komOm en region och en kommun har träffat en överenskom- mun har träffat en överenskommelse enligt andra stycket, får melse enligt andra stycket, får
överlåtaren lämna sådant ekono- överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som miskt bidrag till mottagaren som
motiveras av överenskommelsen. motiveras av överenskommelsen.
Har en överlåtelse skett från ett Har en överlåtelse skett från en
landsting till samtliga kommuner region till samtliga kommuner
som
landstinget,
får ingår i regionen,
ingår
som
får kommumunerna lämna ekonomiska bi- nerna lämna ekonomiska bidrag
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drag till varandra, om det behövs till varandra, om det behövs för
för kostnadsutjämning mellan kostnadsutjämning
kommunerna.
munerna.
21 d §106
Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att
en insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 21 c §.
Handlingar skall vidare undanHandlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestäm- tas från gallring enligt bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till melserna i 21 c § av hänsyn till
forskningens behov i ett repre- forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och sentativt urval av kommuner och
landsting och i övriga kommu- regioner och i övriga kommuner
ner
landsting beträffande ett och regioner
och
beträffande ett
representativt urval av personer. representativt urval av personer.
22 §107
Ledningen av landstingets eller
Ledningen
regionens eller
kommunens verksamhet enligt kommunens verksamhet enligt
denna lag skall utövas av en eller denna lag ska utövas av en eller
flera nämnder som fullmäktige flera nämnder som fullmäktige
utser. Särskilda bestämmelser om utser. Särskilda bestämmelser om
gemensam nämnd finns i lagen gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd (2003:192) om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsom- inom vård- och omsorgsområdet.
rådet.
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23 §
En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för
vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet som avses i 9 §
2–10.
Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får
endast lämnas om den enskilde är en juridisk person och om företrädarna för den juridiska personen genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Med företrädare avses
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över
verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett
väsentligt inflytande över verksamheten.
Vidare krävs att samtliga som anges i andra stycket 1–4 i övrigt
bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad
i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.
Kommun och landsting som
Kommun och region som ska
ska bedriva verksamhet som avses bedriva verksamhet som avses i
i första stycket ska anmäla denna första stycket ska anmäla denna
verksamhet till Inspektionen för verksamhet till Inspektionen för
vård och omsorg innan verk- vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.
samheten påbörjas.
Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans
enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans,
ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan
assistenten påbörjar sitt arbete.
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26 f §
Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få
de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar
för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen
finner att kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a § inte är
uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan
förändring som avses i 23 b § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som har beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen
anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen
ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med
vite.
Inspektionen för vård och
Inspektionen för vård och
omsorg får även förelägga den omsorg får även förelägga den
kommun eller det
som kommun eller denlandsting som
inte har fullgjort sin anmälnings- inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § fjärde skyldighet enligt 23 § fjärde
stycket att fullgöra denna skyl- stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläg- dighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
gande får förenas med vite.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 a §108
En kommun eller ett landsting
En kommun eller en
som inte inom skälig tid till- som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § handahåller en insats enligt 9 §
som någon är berättigad till en- som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd ligt ett beslut av en sådan nämnd
som avses i 22 §, ska åläggas att som avses i 22 §, ska åläggas att
betala en särskild avgift. Det- betala en särskild avgift. Det108
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samma gäller en kommun eller samma gäller en kommun eller
ett landsting som inte inom skälig en
som inte inom skälig
region
tid på nytt tillhandahåller insatsen tid på nytt tillhandahåller insatsen
efter
det
efter
ett sådant beslut avbrutits.
ett sådant beslut avbrutits.
En kommun eller ett
landsEn kommun eller
en region
ting som inte inom skälig tid som inte inom skälig tid tilltillhandahåller en insats enligt 9 § handahåller en insats enligt 9 §
som någon är berättigad till enligt som någon är berättigad till enligt
en domstols avgörande, ska åläg- en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. gas att betala en särskild avgift.
Detsamma gäller en kommun Detsamma gäller en kommun
eller ett
som inte inom eller
landsting
en region som inte inom
skälig tid på nytt tillhandahåller skälig tid på nytt tillhandahåller
insatsen efter det att verkställig- insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande heten av ett sådant avgörande
avbrutits.
avbrutits.
Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att
en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen
i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda
avgiften enligt denna paragraf.
Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.
28 c §109
Frågor om särskild avgift
Frågor om särskild avgift
prövas efter ansökan av Inspek- prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av tionen för vård och omsorg av
den förvaltningsrätt inom vars den förvaltningsrätt inom vars
domkrets kommunen är belägen. domkrets kommunen är belägen.
En ansökan som avser ett
landsEn ansökan som avser
en region
ting prövas av den förvaltnings- prövas av den förvaltningsrätt
rätt inom vars domkrets lands- inom vars domkrets regionens
tingets förvaltning utövas.
förvaltning utövas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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28 d §110
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting efter att ha ålagts att region efter att ha ålagts att
betala särskild avgift fortfarande betala särskild avgift fortfarande
underlåter att tillhandahålla in- underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift enligt satsen får ny särskild avgift enligt
28 a § första eller andra stycket 28 a § första eller andra stycket
dömas ut.
dömas ut.
28 e §111
Särskild avgift enligt 28 a §
Särskild avgift enligt 28 a §
första stycket får dömas ut bara första stycket får dömas ut bara
om ansökan enligt 28 c § del- om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget getts kommunen eller regionen
inom två år från tidpunkten för inom två år från tidpunkten för
det gynnande beslutet om in- det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det satsen eller inom två år från det
att verkställigheten av det gyn- att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.
nande beslutet avbrutits.
Särskild avgift enligt 28 a §
Särskild avgift enligt 28 a §
andra stycket får dömas ut bara andra stycket får dömas ut bara
om ansökan enligt 28 c § delgetts om ansökan enligt 28 c § delgetts
kommunen eller landstinget inom kommunen
regionen inom
två år från det att domen om två år från det att domen om ininsatsen vunnit laga kraft eller satsen vunnit laga kraft eller inom
inom två år från det att verk- två år från det att verkställigställigheten av domen avbrutits. heten av domen avbrutits.
Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala
den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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lag om ändring i lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning

Härigenom föreskrivs att 1, 3–6, 9, 19, 20, 23 och 26 §§ och
rubriken närmast före 6 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §112
Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till
läkare i privat verksamhet i primärvården och den öppna hälso- och
sjukvården i övrigt och om patientavgifter i samband därmed (läkarvårdsersättning ).
Vad som i lagen sägs om
Vad som i lagen sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
3 §113
Med vård avses i denna lag medicinskt motiverad vård, behandling eller undersökning som ges av en läkare eller under läkarens
överinseende samt rådgivning som lämnas av läkare i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering.
Ett landsting får, som villkor
En region får, som villkor för
för att lämna läkarvårdsersättning att
enligt denna lag, kräva remiss enligt denna lag, kräva remiss
för vård hos en privat verksam för vård hos en privat verksam
läkare med specialistkompetens läkare med specialistkompetens
under förutsättning att remiss- under förutsättning att remisskrav gäller för motsvarande vård krav gäller för motsvarande vård
hos en specialist inom lands- hos en specialist inom regionen.
tinget. Remiss får dock inte krävas Remiss får dock inte krävas för
för läkarvård inom verksamheter läkarvård inom verksamheter som
som avser barnmedicin, gyneko- avser barnmedicin, gynekologi
logi eller psykiatri.
eller psykiatri.
112
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4 §114
Om inte annat föreskrivs avses
Om inte annat föreskrivs avses
i denna lag med landstinget det i denna lag med regionen den
landsting inom vars område läkar- region inom vars område läkaren
en bedriver eller avser att bedriva bedriver eller avser att bedriva
sin verksamhet.
sin verksamhet.
5 §115

Läkarvårdsersättning
Läkarvårdsersättning
denna lag lämnas endast till läkare denna lag lämnas endast till läkare
som har samverkansavtal med som har samverkansavtal med
landstinget rörande sin verksam- regionen rörande sin verksamhet.
het.
Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som
avses i 10 §.
En läkare i privat verksamhet
En läkare i privat verksamhet
som ger vård enligt avtal med som ger vård enligt avtal med
landstinget, får ta emot ersättning regionen, får ta emot ersättning
från landstinget på de villkor och från regionen på de villkor och
enligt de grunder som landstinget enligt de grunder som regionen
och läkaren kommit överens om. och läkaren kommit överens om.
Vårdavtalet gäller i stället för Vårdavtalet gäller i stället för
bestämmelserna i denna lag.
bestämmelserna i denna lag.
Vid ingående av samverkansVid ingående av samverkansavtal
lands- avtal och vårdavtal skaoch
regionen
tinget tillämpa lagen (2016:1145) tillämpa lagen (2016:1145) om
om offentlig upphandling eller offentlig upphandling eller lagen
lagen (2008:962) om valfrihets- (2008:962) om valfrihetssystem,
system, om inte annat följer av om inte annat följer av 5 a–5 h §§.
5 a–5 h §§. Vid en sådan tillämp- Vid en sådan tillämpning av lagen
ning av lagen om offentlig upp- om offentlig upphandling ska de
handling ska de bestämmelser bestämmelser tillämpas som
tillämpas som gäller tjänster av gäller tjänster av sådant slag som
sådant slag som anges i bilaga 2 anges i bilaga 2 till den lagen.
till den lagen.
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5 a §116
En läkare som är verksam med
En läkare som är verksam med
rätt till ersättning enligt denna rätt till ersättning enligt denna
lag och som avser att överlåta lag och som avser att överlåta
sin verksamhet ska anmäla till sin verksamhet ska anmäla till
landstinget om han eller hon i regionen om han eller hon i samsamband härmed vill
band härmed vill
– säga upp sin rätt till ersätt– säga upp sin rätt till ersättning, och
ning, och
– möjliggöra för annan läkare
– möjliggöra för annan läkare
att få ingå samverkansavtal med att få ingå samverkansavtal med
landstinget med motsvarande vill- regionen med motsvarande villkor (ersättningsetablering).
kor (ersättningsetablering).
5 b §117
Efter anmälan enligt 5 a § ska
Efter anmälan enligt 5 a § ska
landstinget utan dröjsmål publi- regionen utan dröjsmål publicera
cera en ansökningsinbjudan om en ansökningsinbjudan om att få
att få ingå samverkansavtal. Publi- ingå samverkansavtal. Publicerceringen ska ske genom annons i ingen ska ske genom annons i
en elektronisk databas, som är en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig, eller genom allmänt tillgänglig, eller genom
annons i någon annan form som annons i någon annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.
möjliggör effektiv konkurrens.
Av inbjudan, eller annat för sökande tillgängligt underlag, ska
framgå
1. vilken verksamhet som ska överlåtas,
2. vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet,
3. de i 5 e § första stycket angivna kraven för ingående av samverkansavtal,
4. hur en ansökan får lämnas, och
5. vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.
Sökande ska ges skälig tid att komma in med ansökningar.
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5 c §118
Landstinget ska behandla
Regionen ska behandla sökansökande på ett likvärdigt och de på ett likvärdigt och ickeicke-diskriminerande sätt samt diskriminerande sätt samt iaktta
iaktta principerna om öppenhet, principerna om öppenhet, ömseömsesidigt erkännande och pro- sidigt erkännande och proporportionalitet.
tionalitet.
5 d §119
Landstinget får utesluta en
Regionen får utesluta en
sökande från att delta i ansök- sökande från att delta i ansökningsförfarandet i enlighet med ningsförfarandet i enlighet med
vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och
2 §§ lagen (2008:962) om valfri- 2 §§ lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Vad som sägs där hetssystem. Vad som sägs där
om upphandlande myndighet ska om upphandlande myndighet ska
i stället avse landsting.
i stället avse region.
5 e §120
Landstinget ska fatta beslut om
Regionen ska fatta beslut om
att ingå samverkansavtal med den att ingå samverkansavtal med den
sökande som har erbjudit högsta sökande som har erbjudit högsta
pris för verksamheten och som
pris för verksamheten och som
1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som
anges i 7–9 §§,
2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina
hälso–och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Efter det att verksamheten
Efter det att verksamheten
överlåtits till den sökande som överlåtits till den sökande som
avses i första stycket, ska lands- avses i första stycket, ska regiontinget ingå samverkansavtal med en ingå samverkansavtal med
denne. Samverkansavtalet ska denne.
innehålla motsvarande villkor innehålla motsvarande villkor
Senaste lydelse 2009:79.
Senaste lydelse 2009:79.
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som gällt för den överlåtande som
läkarens rätt till ersättning. läkarens rätt till ersättning.
Landstinget får dock ändra vill- Regionen får dock ändra villkoren om den överlåtande läkaren koren om den överlåtande läkaren
godkänt de nya villkoren och godkänt de nya villkoren och
dessa angivits i ansökningsinbju- dessa angivits i ansökningsinbjudan eller annat för sökandena dan eller annat för sökandena
tillgängligt underlag.
tillgängligt underlag.
Om den överlåtande läkaren återkallar sin anmälan enligt 5 a §
eller om det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet har
detta förfallit.
5 f §121
Landstinget ska utan dröjsmål
Regionen ska utan dröjsmål
skriftligen underrätta sökandena skriftligen underrätta sökandena
och den överlåtande läkaren om och
ett beslut att ingå samverkans- ett beslut att ingå samverkansavtal enligt 5 e § första stycket. avtal enligt 5 e § första stycket.
Detsamma gäller om ärendet Detsamma gäller om ärendet
förfallit enligt 5 e § sista stycket. förfallit enligt 5 e § sista stycket.
5 g §122
Bestämmelserna om avtalsBestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skade- spärr, överprövning och skadestånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och stånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och
18–21 §§ lagen (2016:1145) om 18–21 §§ lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling gäller i offentlig upphandling gäller i
fråga om ersättningsetablering fråga om ersättningsetablering
enligt denna lag. Vad som sägs enligt denna lag. Vad som sägs
där om upphandlande myndig- där om upphandlande myndighet, kontrakt, upphandling samt het, kontrakt, upphandling samt
leverantör eller anbudsgivare ska leverantör eller anbudsgivare ska
i stället avse landsting, samverkans- i
regioner,
stället samverkansavtal, förfarande för ersättnings- avtal, förfarande för ersättningsetablering respektive sökande.
etablering respektive sökande.
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Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första stycket lagen om offentlig
upphandling till underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller
19 kap. 29 § ska vid tillämpningen av denna lag i stället avse underrättelse enligt 5 f § denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 6 § första stycket och 20 § lagen om
offentlig upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska vid
tillämpningen av denna lag i stället avse 5 b–5 f §§ denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 7, 14 och 21 §§ lagen om offentlig
upphandling till 13–15 §§ samma kapitel ska vid tillämpningen av
denna lag i stället avse 5 h § denna lag.
5 h §123
Vid en ansökan enligt 20 kap. 4 § 2 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska rätten besluta att ett samverkansavtal som har
ingåtts i samband med en ersättningsetablering är ogiltigt om det
har ingåtts utan föregående annonsering enligt 5 b §.
Ett sådant samverkansavtal ska också förklaras ogiltigt, om det
har ingåtts i strid med tillämpliga bestämmelser om överprövning
eller avtalsspärr enligt 5 g § eller före en underrättelse enligt 5 f §.
För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 5 c § har överträtts och detta har medfört att
en sökande har lidit eller kan komma att lida skada.
En ansökan om överprövning
En ansökan om överprövning
enligt första eller andra stycket enligt första eller andra stycket
ska ha kommit in till förvaltnings- ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från rätten inom sex månader från
det att avtalet ingicks. Om lands- det att avtalet ingicks. Om regiontinget skriftligen har underrättat en skriftligen har underrättat
sökandena om att samverkans- sökandena om att samverkansavtal har ingåtts, ska ansökan ha avtal har ingåtts, ska ansökan ha
kommit in innan 30 dagar har kommit in innan 30 dagar har
gått från underrättelsen.
gått från underrättelsen.

123
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Regionens ansvar m.m.

6 §124
Landstinget skall svara för den
Regionen ska svara för den
läkarvårdsersättning som inte läkarvårdsersättning
täcks av patientavgiften. Om täcks av patientavgiften. Om
vården har avsett en patient som vården har avsett en patient som
inte är bosatt inom landstingets inte är bosatt inom regionens
område, skall det
inom område, ska den landsting
inom vars
vars område patienten är bosatt område patienten är bosatt svara
svara för den utbetalda läkar- för den utbetalda läkarvårdsvårdsersättningen, om inte lands- ersättningen, om inte regionerna
tingen kommer överens om något kommer överens om något annat.
annat. Om patienten inte är bo- Om patienten inte är bosatt inom
satt inom något
om- någon regions område, ska den
råde, skall det landsting inom vars region inom vars område patientområde patienten eller familje- en eller familjemedlemmen är förmedlemmen är förvärvsverksam värvsverksam eller, när det gäller
eller, när det gäller en person som en person som är arbetslös, den
är arbetslös, det
inom region inom vars område
landstingpersonvars område personen är regi- en är registrerad som arbetsstrerad som arbetssökande, svara sökande, svara för den utbetalda
för den utbetalda läkarvårds- läkarvårdsersättningen.
ersättningen.
Försäkringskassan får efter
Försäkringskassan får efter
regionen
överenskommelse med landstinget överenskommelse
ha hand om utbetalning av läkar- ha hand om utbetalning av läkarvårdsersättning.
vårdsersättning.
9 §125
Läkarvårdsersättning lämnas
Läkarvårdsersättning
inte till en läkare som är anställd inte till en läkare som är anställd
i något landstings hälso- och sjuk- i någon
hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan vård eller i ett bolag eller annan
juridisk person inom hälso- och juridisk person inom hälso- och
sjukvården som landstinget har ett sjukvården som regionen har ett
124
125
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rättsligt bestämmande inflytande rättsligt bestämmande inflytande
i. Ersättning kan dock lämnas i. Ersättning kan dock lämnas
om läkaren är tjänstledig och om läkaren är tjänstledig och
vikarierar för en annan läkare.
vikarierar för en annan läkare.
Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet
inom företagshälsovård eller elevhälsa som avser medicinska insatser enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800).
19 §126
Ett
är inte skyldigt
landsting
En region
är inte skyldigt att
att betala läkarvårdsersättning betala läkarvårdsersättning innan
innan samverkansavtal har ingåtts. samverkansavtal har ingåtts.
Om en läkare har fått läkarOm en läkare har fått läkarvårdsersättning med för högt vårdsersättning med för högt
belopp, får landstinget återkräva belopp, får regionen återkräva
det belopp som felaktigt har ut- det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget får i sådant betalats. Regionen får i sådant
fall i stället avräkna beloppet från fall i stället avräkna beloppet från
annan fordran från läkaren på annan fordran från läkaren på
läkarvårdsersättning.
läkarvårdsersättning.
Om en läkare trots påminnelOm en läkare trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller ser vid upprepade tillfällen eller
annars i väsentlig utsträckning annars i väsentlig utsträckning
begär läkarvårdsersättning med begär
för höga belopp eller på annat för höga belopp eller på annat
felaktigt sätt, får landstinget sätta felaktigt sätt, får regionen sätta
ned den samlade läkarvårdsersätt- ned den samlade läkarvårdsersättning som begärs för viss tid till ning som begärs för viss tid till
skäligt belopp.
skäligt belopp.
20 §127
Till en läkare som etablerar sig på en ort inom ett särskilt stödområde ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.
Arvodeshöjning enligt första
Arvodeshöjning enligt första
stycket ska betalas av landstinget. stycket ska betalas av regionen.
126
127

Senaste lydelse 2009:79.
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Efter två år från etableringen ska Efter två år från etableringen ska
höjningen minskas med fem pro- höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner till fem centenheter årligen ner till fem
procent.
procent.
Till en läkare som har sin verkTill en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stöd- samhet inom ett särskilt stödområde ska landstinget lämna område ska regionen lämna särsärskild ersättning för telefon- skild ersättning för telefonkonsultationer och medicinskt konsultationer och medicinskt
motiverade hembesök.
motiverade hembesök.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska
anses som särskilda stödområden enligt denna paragraf.
23 §128
Patientavgift enligt denna lag
Patientavgift enligt denna lag
får tas ut med högst samma be- får tas ut med högst samma belopp som gäller för motsvarande lopp som gäller för motsvarande
vård inom landstinget.
vård inom regionen.
Om läkaren tar ut en lägre
Om läkaren tar ut en lägre
patientavgift än vad som är med- patientavgift än vad som är medgivet enligt första stycket, skall givet enligt första stycket, ska
detta inte påverka den del av detta inte påverka den del av
läkarvårdsersättningen som be- läkarvårdsersättningen som betalas av landstinget.
talas av regionen.
Om patientavgiften skulle
Om patientavgiften skulle
överstiga det arvode som lämnas överstiga det arvode som lämnas
för
skall mellanskillna- för vården,ska mellanskillnaden
den betalas till landstinget.
betalas till regionen.
26 §129
En läkare som begär läkarEn läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till vårdsersättning ska medverka till
att den egna verksamheten kan att den egna verksamheten kan
följas upp och utvärderas. Läkar- följas upp och utvärderas. Läkaren ska årligen till landstinget en ska årligen till regionen lämna
lämna en redovisning med upp- en redovisning med uppgifter
128
129
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gifter om mottagningens personal om mottagningens personal och
och medicintekniska utrustning medicintekniska utrustning samt
samt om utförda vårdåtgärder om utförda vårdåtgärder och
och antalet patientbesök.
antalet patientbesök.
Läkaren ska på begäran av
Läkaren ska på begäran av
landstinget lämna upplysningar regionen lämna upplysningar och
och visa upp patientjournal samt visa upp patientjournal samt
övrigt material som rör under- övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av sökning, vård eller behandling av
en patient och som behövs för en patient och som behövs för
kontroll av begärd läkarvårds- kontroll av begärd läkarvårdsersättning.
ersättning.
Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren
också ska lämna uppgifter till hälsodataregister. 9 Senaste lydelse
1995:837.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:1652)
om ersättning för fysioterapi

Härigenom föreskrivs att 1, 3–6, 9, 19, 20, 22 och 25 §§ och
rubriken närmast före 6 § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi130 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §131
Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till fysioterapeuter i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården
och om patientavgifter i samband därmed (fysioterapiersättning).
Vad som i lagen sägs om
Vad som i lagen sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
3 §132
Med fysioterapi avses i denna
Med fysioterapi avses i denna
lag fysioterapeutisk behandling lag fysioterapeutisk behandling
som är föranledd av skada eller som är föranledd av skada eller
sjukdom. Om det krävs remiss sjukdom. Om det krävs remiss
från läkare eller tandläkare för från läkare eller tandläkare för
fysioterapi inom landstinget, gäller fysioterapi inom regionen,
det kravet även för fysioterapi- det kravet även för fysioterapiersättning enligt denna lag.
ersättning enligt denna lag.
4 §133
Om inte annat föreskrivs avOm inte annat föreskrivs avses i denna lag med landstinget ses i denna lag med regionen den
det
inom vars område region
landsting
inom vars område fysiofysioterapeuten bedriver eller terapeuten bedriver eller avser
avser att bedriva sin verksamhet. att bedriva sin verksamhet.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:1145.
Senaste lydelse 2013:1145.
132
Senaste lydelse 2013:1145.
133
Senaste lydelse 2013:1145.
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5 §134
Fysioterapiersättning enligt
Fysioterapiersättning enligt
denna lag lämnas endast till fysio- denna lag lämnas endast till fysioterapeut som har samverkans- terapeut som har samverkansavtal
landstinget rörande sin avtal
regionen rörande
med sin
verksamhet.
verksamhet.
Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som
avses i 10 §.
En fysioterapeut i privat verkEn fysioterapeut i privat verksamhet som ger fysioterapi enligt samhet som ger fysioterapi enligt
avtal med landstinget, får ta emot avtal
regionen, får ta emot
ersättning från landstinget på de ersättning
regionen på de villvillkor och enligt de grunder som kor och enligt de grunder som
landstinget och fysioterapeuten regionen och fysioterapeuten
kommit överens om. Vårdavtalet kommit överens om. Vårdavtalet
gäller i stället för bestämmel- gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.
serna i denna lag.
Vid ingående av samverkansVid ingående av samverkansavtal
lands- avtal och vårdavtal skaoch
regionen
tinget tillämpa lagen (2016:1145) tillämpa lagen (2016:1145) om
om offentlig upphandling eller offentlig upphandling eller lagen
lagen (2008:962) om valfrihets- (2008:962) om valfrihetssystem,
system, om inte annat följer av om inte annat följer av 5 a–5 h §§.
5 a–5 h §§. Vid en sådan tillämp- Vid en sådan tillämpning av lagen
ning av lagen om offentlig upp- om offentlig upphandling ska de
handling ska de bestämmelser bestämmelser tillämpas som
tillämpas som gäller tjänster av gäller tjänster av sådant slag som
sådant slag som anges i bilaga 2 anges i bilaga 2 till den lagen.
till den lagen.
5 a §135
En fysioterapeut som är verkEn fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt sam med rätt till ersättning enligt
denna lag och som avser att över- denna lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla låta sin verksamhet ska anmäla
till landstinget om han eller hon i till regionen om han eller hon i
134
135

Senaste lydelse 2016:1152.
Senaste lydelse 2013:1145.
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samband med överlåtelsen vill
1. säga upp sin rätt till ersättning, och
2. möjliggöra för någon annan
fysioterapeut att få ingå samverkansavtal med landstinget med
motsvarande villkor (ersättningsetablering).
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samband med överlåtelsen vill
1. säga upp sin rätt till ersättning, och
2. möjliggöra för någon annan
fysioterapeut att få ingå samverkansavtal
regionen med
motsvarande villkor (ersättningsetablering).

5 b §136
Efter anmälan enligt 5 a § ska
Efter anmälan enligt 5 a § ska
landstinget utan dröjsmål publi- regionen utan dröjsmål publicera
cera en ansökningsinbjudan om en ansökningsinbjudan om att få
att få ingå samverkansavtal. Publi- ingå samverkansavtal. Publicerceringen ska ske genom annons i ingen ska ske genom annons i en
en elektronisk databas, som är elektronisk databas, som är allallmänt tillgänglig, eller genom mänt tillgänglig, eller genom
annons i någon annan form som annons i någon annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.
möjliggör effektiv konkurrens.
Av inbjudan, eller annat för sökande tillgängligt underlag, ska
framgå
1. vilken verksamhet som ska överlåtas,
2. vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet,
3. de i 5 e § första stycket angivna kraven för ingående av samverkansavtal,
4. hur en ansökan får lämnas, och
5. vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.
Sökande ska ges skälig tid att komma in med ansökningar.
5 c §137
Landstinget ska behandla
Regionen ska behandla sökansökande på ett likvärdigt och de på ett likvärdigt och ickeicke-diskriminerande sätt samt diskriminerande sätt samt iaktta
iaktta principerna om öppenhet, principerna om öppenhet, ömseömsesidigt erkännande och pro- sidigt erkännande och proportioportionalitet.
nalitet.
136
137
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5 d §138
Landstinget får utesluta en
Regionen får utesluta en
sökande från att delta i ansök- sökande från att delta i ansökningsförfarandet i enlighet med ningsförfarandet i enlighet med
vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och
2 §§ lagen (2008:962) om valfri- 2 §§ lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Vad som sägs där hetssystem. Vad som sägs där
om upphandlande myndighet ska om upphandlande myndighet ska
i stället avse landsting.
i stället avse region.
5 e §139
Landstinget ska fatta beslut
Regionen ska fatta beslut om
om att ingå samverkansavtal med att ingå samverkansavtal med den
den sökande som har erbjudit sökande som har erbjudit högsta
högsta pris för verksamheten pris för verksamheten och som
och som
1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som
anges i 7–9 §§,
2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina
hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Efter det att verksamheten
Efter det att verksamheten
överlåtits till den sökande som överlåtits till den sökande som
avses i första stycket, ska lands- avses i första stycket, ska regiontinget ingå samverkansavtal med en ingå samverkansavtal med
denne. Samverkansavtalet ska denne.
innehålla motsvarande villkor innehålla motsvarande villkor
som gällt för den överlåtande som gällt för den överlåtande
fysioterapeutens rätt till ersätt- fysioterapeutens rätt till ersättning. Landstinget får dock ändra ning. Regionen får dock ändra
villkoren om den överlåtande villkoren om den överlåtande
fysioterapeuten godkänt de nya fysioterapeuten godkänt de nya
villkoren och dessa angetts i an- villkoren och dessa angetts i ansökningsinbjudan eller annat för sökningsinbjudan eller annat för
sökandena tillgängligt underlag.
sökandena tillgängligt underlag.
138
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Om den överlåtande fysioterapeuten återkallar sin anmälan enligt
5 a § eller om det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet,
har detta förfallit.
5 f §140
Landstinget ska utan dröjsmål
Regionen ska utan dröjsmål
skriftligen underrätta sökandena skriftligen underrätta sökandena
och den överlåtande fysiotera- och den överlåtande fysioterapeuten om ett beslut att ingå peuten om ett beslut att ingå
samverkansavtal enligt 5 e § första samverkansavtal enligt 5 e § första
stycket. Detsamma gäller om stycket. Detsamma gäller om
ärendet förfallit enligt 5 e § tredje ärendet förfallit enligt 5 e § tredje
stycket.
stycket.
5 g §141
Bestämmelserna om avtalsBestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skade- spärr, överprövning och skadestånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och stånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och
18–21 §§ lagen (2016:1145) om 18–21 §§ lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling gäller i fråga offentlig upphandling gäller i fråga
om ersättningsetablering enligt om ersättningsetablering enligt
denna lag. Vad som sägs där om denna lag. Vad som sägs där om
upphandlande myndighet, kon- upphandlande myndighet, kontrakt, upphandling samt leveran- trakt, upphandling samt leverantör eller anbudsgivare ska i stället tör eller anbudsgivare ska i stället
avse landsting, samverkansavtal, avse region, samverkansavtal, förförfarande för ersättningsetable- farande för ersättningsetablering
respektive sökande.
ring respektive sökande.
Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första stycket lagen om offentlig
upphandling till underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller
19 kap. 29 § ska vid tillämpningen av denna lag i stället avse underrättelse enligt 5 f § denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 6 § första stycket och 20 § lagen om
offentlig upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska vid
tillämpningen av denna lag i stället avse 5 b–5 f §§ denna lag.

140
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Senaste lydelse 2013:1145.
Senaste lydelse 2016:1152.

144

SOU 2018:10

Författningsförslag

Hänvisningarna i 20 kap. 7, 14 och 21 §§ lagen om offentlig upphandling till 13–15 §§ samma kapitel ska vid tillämpningen av denna
lag i stället avse 5 h § denna lag.
5 h §142
Vid en ansökan enligt 20 kap. 4 § 2 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska rätten besluta att ett samverkansavtal som har
ingåtts i samband med en ersättningsetablering är ogiltigt om det
har ingåtts utan föregående annonsering enligt 5 b §.
Ett sådant samverkansavtal ska också förklaras ogiltigt, om det
har ingåtts i strid med tillämpliga bestämmelser om överprövning
eller avtalsspärr enligt 5 g § eller före en underrättelse enligt 5 f §.
För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 5 c § har överträtts och detta har medfört att
en sökande har lidit eller kan komma att lida skada.
En ansökan om överprövning
En ansökan om överprövning
enligt första eller andra stycket enligt första eller andra stycket
ska ha kommit in till förvalt- ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader ningsrätten inom sex månader
från det att avtalet ingicks. Om från det att avtalet ingicks. Om
landstinget skriftligen har under- regionen skriftligen har underräträttat sökandena om att samver- tat sökandena om att samverkanskansavtal har ingåtts, ska ansökan avtal har ingåtts, ska ansökan ha
ha kommit in innan 30 dagar har kommit in innan 30 dagar har
gått från underrättelsen.
gått från underrättelsen.
Landstingets ansvar m.m.

Regionens ansvar m.m.

6 §143
Landstinget ska svara för den
Regionen ska svara för den
fysioterapiersättning som inte fysioterapiersättning som inte
täcks av patientavgiften. Om täcks av patientavgiften. Om
fysioterapin har avsett en patient fysioterapin har avsett en patient
som inte är bosatt inom lands- som inte är bosatt inom regiontingets område, ska det
landsting
ens område, ska den
inom
inom vars område patienten är vars område patienten är bosatt
142
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bosatt svara för den utbetalda
fysioterapiersättningen, om inte
landstingen kommer överens om
något annat. Om patienten inte
är bosatt inom något
område, ska det
inom
vars område patienten eller
familjemedlemmen är förvärvsverksam eller, när det gäller en
person som är arbetslös, det
landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för den utbetalda
fysioterapiersättningen.
Försäkringskassan får efter
överenskommelse
landstinget ha hand om utbetalning av
fysioterapiersättning.
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svara för den utbetalda fysioterapiersättningen, om inte regionerna kommer överens om
något annat. Om patienten inte
är bosatt inom någon
landsting
område, ska den region
inom vars
område patienten eller familjemedlemmen är förvärvsverksam
eller, när det gäller en person som
är arbetslös, den
inom vars
område personen är registrerad
som arbetssökande, svara för den
utbetalda fysioterapiersättningen.
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Försäkringskassan får efter
överenskommelse
regionen
ha hand om utbetalning av fysioterapiersättning.

9 §144
Fysioterapiersättning lämnas
Fysioterapiersättning lämnas
inte till en fysioterapeut som är inte till en fysioterapeut som är
anställd i något
hälso- anställd i någon
hälsooch sjukvård eller i ett bolag och sjukvård eller i ett bolag eller
eller annan juridisk person inom annan juridisk person inom hälsohälso- och sjukvården som lands- och sjukvården som regionen har
tinget har ett rättsligt bestäm- ett rättsligt bestämmande inmande inflytande i. Ersättning flytande i. Ersättning kan dock
kan dock lämnas om fysiotera- lämnas om fysioterapeuten är
peuten är tjänstledig och vika- tjänstledig och vikarierar för en
rierar för en annan fysioterapeut. annan fysioterapeut.
Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut för verksamhet inom företagshälsovård. fysioterapeut.
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19 §145
Ett
är inte skyldigt
landsting
En region
är inte skyldigt att
att betala fysioterapiersättning betala fysioterapiersättning innan
innan samverkansavtal har ingåtts. samverkansavtal har ingåtts.
Om en fysioterapeut har fått
Om en fysioterapeut har fått
ersättning med för högt belopp, ersättning med för högt belopp,
får landstinget återkräva det får regionen återkräva det belopp
belopp som felaktigt har utbe- som felaktigt har utbetalats.
talats. Landstinget får i sådant fall Regionen får i sådant fall i stället
i stället avräkna beloppet från avräkna beloppet från annan
annan fordran från fysiotera- fordran från fysioterapeuten på
peuten på fysioterapiersättning. fysioterapiersättning.
Om en fysioterapeut trots påOm en fysioterapeut trots påminnelser vid upprepade tillfällen minnelser vid upprepade tillfällen
eller annars i väsentlig utsträck- eller annars i väsentlig utsträckning begär fysioterapiersättning ning begär fysioterapiersättning
med för höga belopp eller på med för höga belopp eller på
annat felaktigt sätt, får lands- annat felaktigt sätt, får regionen
tinget sätta ned den samlade fysio- sätta ned den samlade fysioterapiersättning som begärs för terapiersättning som begärs för
viss tid till skäligt belopp.
viss tid till skäligt belopp.
20 §146
Till en fysioterapeut som etablerar sig på en ort inom ett särskilt
stödområde ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.
Arvodeshöjning enligt första
Arvodeshöjning enligt första
stycket ska betalas av landstinget. stycket ska betalas av regionen.
Efter två år från etableringen ska Efter två år från etableringen ska
höjningen minskas med fem pro- höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner till fem centenheter årligen ner till fem
procent.
procent.
Till en fysioterapeut som har
Till en fysioterapeut som har
sin verksamhet inom ett särskilt sin verksamhet inom ett särskilt
stödområde ska landstinget lämna stödområde ska regionen lämna
särskild ersättning för telefon- särskild ersättning för telefon145
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konsultationer och behandlings- konsultationer och behandlingsmässigt motiverade hembesök.
mässigt motiverade hembesök.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska
anses som särskilda stödområden enligt denna paragraf.
22 §147
För fysioterapi som ges av en
För fysioterapi som ges av en
fysioterapeut
fysioterapeut
enligt denna lag får patienten av- enligt denna lag får patienten avkrävas en patientavgift, om inte krävas en patientavgift, om inte
något annat är särskilt föreskrivet. något annat är särskilt föreskrivet.
Patientavgift får tas ut med högst Patientavgift får tas ut med högst
samma belopp som en patient samma belopp som en patient
betalar för motsvarande fysio- betalar
terapi hos landstinget.
terapi hos regionen.
Om fysioterapeuten tar ut en
Om fysioterapeuten tar ut en
lägre patientavgift än vad som är lägre patientavgift än vad som är
medgivet enligt första stycket medgivet enligt första stycket
ska detta inte påverka den del av ska detta inte påverka den del av
fysioterapiersättningen som be- fysioterapiersättningen som betalas av landstinget.
talas av regionen.
Om patientavgiften skulle
Om patientavgiften skulle
överstiga det arvode som lämnas överstiga det arvode som lämnas
för
för vården,
betalas till landstinget.
betalas till regionen.
25 §148
En fysioterapeut som begär
En fysioterapeut som begär
fysioterapiersättning enligt denna fysioterapiersättning enligt denna
lag ska medverka till att den egna lag ska medverka till att den egna
verksamheten kan följas upp verksamheten kan följas upp
och utvärderas. Fysioterapeuten och
ska årligen till landstinget lämna ska årligen till regionen lämna en
en redovisning med uppgifter redovisning med uppgifter om
om mottagningens personal och mottagningens personal och
medicintekniska utrustning samt medicintekniska utrustning samt
147
148
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om utförda behandlingsåtgärder
och antalet patientbesök.
Fysioterapeuten ska på begäran
landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som
rör behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

Författningsförslag

om utförda behandlingsåtgärder
och antalet patientbesök.
Fysioterapeuten ska på beav
gäran
regionen lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som
rör behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 16 § och 3 kap. 29 § mervärdesskattelagen (1994:200)149 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
16 §150
Med staten avses inte de statMed staten avses inte de statliga affärsverken. Med kommun liga affärsverken. Med kommun
förstås kommun och landsting förstås kommun och region enenligt kommunallagen (2017:725). ligt kommunallagen (2017:725).
3 kap.
29 §151
Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster
för eget behov. Från skatteplikt undantas även statens uttag av
tjänster som avses i 2 kap. 8 §.
Undantaget omfattar inte
Undantaget omfattar inte
statens eller en kommuns uttag statens eller en kommuns uttag
av tjänster när det gäller arbeten av tjänster när det gäller arbeten
på stadigvarande bostad i sådana på stadigvarande bostad i sådana
fall som avses i 2 kap. 8 §. Undan- fall som avses i 2 kap. 8 §. Undantaget gäller dock för kommuner- taget gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om nas uttag av tjänster i fråga om
sådana boendeformer som avses sådana boendeformer som avses
i 4 § lagen (2005:807) om ersätt- i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för ning för viss mervärdesskatt för
kommuner, landsting, kommunal- kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsför- förbund och samordningsförbund.
bund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse 2017:737.
151
Senaste lydelse 2015:888.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §152
Följande föreskrifter i lagen
Följande föreskrifter i lagen
gäller också arbetstagare hos gäller också arbetstagare hos
kommuner, landsting och kom- kommuner, regioner och kommunalförbund, nämligen
munalförbund, nämligen
7–7 c §§ om bisysslor,
23–29 §§ om arbetskonflikter,
38 § om interimistiskt beslut,
42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Föreskrifterna i 30 § om perioFöreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller diska hälsoundersökningar gäller
också arbetstagare hos kommu- också arbetstagare hos kommuner och landsting.
ner och regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:692)
om kommunala folkomröstningar

Härigenom föreskrivs att 3–6, 8, 9, 12 och 13 §§ lagen (1994:692)
om kommunala folkomröstningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Kommunen eller landstinget
Kommunen eller regionen ska
skall på lämpligt sätt informera på lämpligt sätt informera sina
sina medlemmar om det som full- medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och mäktige beslutat enligt 2 § och
om vad som i övrigt gäller för om vad som i övrigt gäller för
folkomröstningen.
folkomröstningen.
4§
För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar valnämnden.
För
folkomröstningens
För
nomförande i ett landsting svarar nomförande i en region svarar
valnämnden i den kommun inom valnämnden i den kommun inom
landstingets område som lands- regionens område som regionen
tinget träffar överenskommelse träffar överenskommelse med.
med. Om överenskommelse inte Om överenskommelse inte kan
kan träffas, skall folkomröstning- träffas, ska folkomröstningen
en genomföras av valnämnden i genomföras av valnämnden i den
den kommun där landstinget har kommun där regionen har sin
sin anslagstavla.
anslagstavla.
5 §153
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller
18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska
unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
153
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2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan
unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).
Rösträtt vid folkomröstning
Rösträtt vid folkomröstning
i ett landsting har den som har i en region har den som har röströsträtt vid folkomröstning i en rätt vid folkomröstning i en komkommun inom landstinget.
mun inom regionen.
6 §154
När en kommunal folkomNär en kommunal folkomröstning skall hållas, skall en röst- röstning ska hållas, ska en röstlängd upprättas för varje omröst- längd upprättas för varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna ningsdistrikt. Det är uppgifterna
i folkbokföringsdatabasen enligt i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling lagen (2001:182) om behandling
av personuppgifter i skatteför- av personuppgifter i skatteförvaltningens
valtningens
samhet och i fastighetsregistret samhet och i fastighetsregistret
enligt lagen (2000:224) om fastig- enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen hetsregister 30 dagar före dagen
för folkomröstningen som skall för folkomröstningen som ska
ligga till grund för uppgifterna i ligga till grund för uppgifterna i
röstlängderna.
röstlängderna.
Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten efter anmälan.
Skall folkomröstning äga rum
Ska folkomröstning äga rum
samtidigt med ett allmänt val samtidigt med ett allmänt val
eller en nationell folkomröstning, eller en nationell folkomröstning,
får röstlängderna och röstkorten får röstlängderna och röstkorten
för
denkommunala folkomröstför den
ningen samordnas med valet ningen samordnas med valet
eller den nationella folkomröst- eller den nationella folkomröstningen. I annat fall och för de ningen. I annat fall och för de
personer som inte är röstberät- personer som inte är röstberät154
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tigade i det allmänna valet eller tigade i det allmänna valet eller
den nationella folkomröstning- den nationella folkomröstningen skall kommunen eller lands- en ska kommunen eller regionen
tinget framställa röstlängd och framställa röstlängd och upprätta
upprätta röstkort med ledning röstkort med ledning av registerav registeruppgifterna från den uppgifterna från den centrala
centrala valmyndigheten.
valmyndigheten.
Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader
som föranleds av den kommunala folkomröstningen.
8 §155
Väljare som har förlorat sitt
Väljare som har förlorat sitt
röstkort eller inte fått något röst- röstkort eller inte fått något röstkort skall få ett duplettröstkort kort ska få ett duplettröstkort
om de begär det.
om de begär det.
Om den kommunala folkomOm den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma röstningen ska hållas på samma
dag som ett allmänt val eller en dag som ett allmänt val eller en
nationell folkomröstning, får nationell folkomröstning, får
duplettröstkort tillhandahållas duplettröstkort tillhandahållas
hos
centrala
hos
länsstyrelsen, en utlandsmyndig- länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall het eller kommunen. I annat fall
får duplettröstkort tillhandahållas får duplettröstkort tillhandahållas
hos den kommun eller det lands- hos den kommun eller den
ting som ansvarar för folkom- som ansvarar för folkomröströstningen.
ningen.
De som vill ha ett duplettDe som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om röstkort ska lämna uppgift om
namn och personnummer.
namn och personnummer.
9 §156
Om folkomröstning skall äga
Om folkomröstning ska äga
rum samtidigt med ett allmänt rum samtidigt med ett allmänt
val eller en nationell folkomröst- val eller en nationell folkomröstning, kan de som anser att röst- ning, kan de som anser att röst155
156
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längden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära
att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5–7 §§ samt
15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första
stycket 2 och andra stycket samt
9 § vallagen (2005:837) skall då
tillämpas.
I
skall de
annat
som anser
att
tiga uppgifter om dem skriftligen
begära hos den kommun eller det
landsting som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas.
Det som inträffat senare än
30 dagar före valdagen får inte
ligga till grund för rättelse enligt
denna paragraf.

Författningsförslag

längden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära
att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5–7 §§ samt
15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första
stycket 2 och andra stycket samt
9 § vallagen (2005:837) ska då
tillämpas.
I
ska de
annat
som anser
röstlängden
att
röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen
begära hos den kommun eller den
region som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det
som inträffat senare än 30 dagar
före valdagen får inte ligga till
grund för rättelse enligt denna
paragraf.

fall

12 §157
Tillkännagivandet om justeTillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll ring av valnämndens protokoll
med anledning av en folkomröst- med anledning av en folkomröstning i ett landsting skall anslås på ning i en region ska anslås på
landstingets anslagstavla.
regionens anslagstavla.
13 §158
Valnämndens beslut med anValnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ledning av en folkomröstning i
ett landsting får på begäran av en en region får på begäran av en
medlem av det
över- medlem av denlandstinget överklagas genom laglighetsprövning klagas genom laglighetsprövning
enligt 13 kap. kommunallagen enligt 13 kap. kommunallagen
(2017:725).
(2017:725).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 15 § stiftelselagen159 (1994:1220)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
15 §160
Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.
Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga
upplysningar om stiftelsens angelägenheter, samt
2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter
till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som
avses i 9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i
sådana hänseenden där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt
9 kap. 10 a §.
Revisorerna i en stiftelse som
Revisorerna i en stiftelse som
omfattas av 2 kap. 3 § offent- omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldiga att (2009:400) är även skyldiga att
på begäran lämna upplysningar på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till om stiftelsens angelägenheter till
de förtroendevalda revisorerna i de förtroendevalda revisorerna i
kommunen, landstinget eller i så- kommunen, regionen eller i sådana kommunalförbund som dana kommunalförbund som
kommunen
landstinget in- kommunen eller regionen ingår i.
går i.
159
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Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om
revision av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna
upplysningar om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 4 §§, 3. kap. 15 § och 5 kap.
15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §161
För att en totalförsvarspliktigs
För att en totalförsvarspliktigs
förutsättningar att fullgöra värn- förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt ska kunna plikt eller civilplikt ska kunna
utredas och bedömas är han eller utredas och bedömas är han eller
hon skyldig att, på begäran av hon skyldig att, på begäran av
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en annan statlig myndig- dighet, en annan statlig myndighet som regeringen bestämmer, het som regeringen bestämmer,
region, skriften kommun eller ett
, en kommun ellerlandsting
skriftligen eller muntligen eller, ligen eller muntligen eller, om
om det behövs, vid en personlig det behövs, vid en personlig ininställelse lämna nödvändiga upp- ställelse lämna nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbild- gifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och personliga för- ning, arbete och personliga förhållanden i övrigt.
hållanden i övrigt.
4 §162
Kommuner, landsting och enKommuner, regioner och
skilda vårdinrättningar ska till enskilda vårdinrättningar ska till
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om en dighet lämna de uppgifter om en
totalförsvarspliktigs hälsotillstånd totalförsvarspliktigs hälsotillstånd
och personliga förhållanden i och personliga förhållanden i
övrigt som behövs för att bedöma övrigt som behövs för att bedöma
hans eller hennes förutsättningar hans eller hennes förutsättningar
161
162
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att fullgöra värnplikt eller civil- att fullgöra värnplikt eller civilplikt.
plikt.
3 kap.
15 §163
Beslut om krigsplacering fattas
Beslut om krigsplacering fattas
av Totalförsvarets rekryterings- av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter framställningar myndighet
från statliga myndigheter, kom- från statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, för- muner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, registre- eningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska rade trossamfund, organisatoriska
delar av sådana samfund eller delar av sådana samfund eller
andra enskilda (bemanningsan- andra enskilda (bemanningsansvariga). Om ett beslut om krigs- svariga). Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.
placering upphävs, gäller 14 §.
Även utan sådan framställning som avses i första stycket får
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet besluta om krigsplacering, om
det sker i enlighet med en anmälan om behov av totalförsvarspliktiga och den bemanningsansvarige inte har meddelat annat.
5 kap.
15 §164
Ärenden om avbrott ska
Ärenden om avbrott ska
prövas av Totalförsvarets rekryte- prövas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller efter myn- ringsmyndighet eller efter myndighetens bestämmande av en dighetens bestämmande av en
annan statlig myndighet, en kom- annan statlig myndighet, en kommun eller ett landsting.
Ärenden
mun
eller en region.
Ärenden
som avses i 14 § ska dock alltid som avses i 14 § ska dock alltid
prövas av Totalförsvarets rekry- prövas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
teringsmyndighet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Härigenom föreskrivs att 19, 22–24, 50, 51, 58 och 62 §§ lagen
(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §165
Frågor om disciplinansvar eller
Frågor om disciplinansvar eller
åtalsanmälan prövas av den myn- åtalsanmälan prövas av den myndighet, den kommun eller det dighet, den kommun eller den
landsting där den disciplinansva- region där den disciplinansvarige
rige tjänstgör eller senast har tjänstgör eller senast har tjänsttjänstgjort eller av den myndig- gjort eller av den myndighet som
het som regeringen bestämmer. regeringen bestämmer.
I fråga om disciplinansvariga som tjänstgör eller har tjänstgjort
hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett registrerat
trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller hos en
annan enskild, prövas frågor om disciplinförseelse eller åtalsanmälan
av den myndighet som regeringen bestämmer.
22 §166
Ärenden
skall prövas av
Ärenden som ska prövas av
andra myndigheter än Försvars- andra myndigheter än Försvarsmakten, av kommuner eller av makten, av kommuner eller av
landsting där den disciplinansva- regioner där den disciplinansvarige tjänstgör eller har tjänstgjort rige tjänstgör eller har tjänstgjort
prövas av chefen för den orga- prövas av chefen för den
nisatoriska enhet där den organisatoriska enhet där den
disciplinansvarige tjänstgör eller disciplinansvarige tjänstgör eller
har tjänstgjort eller av någon har tjänstgjort eller av någon
annan högre chef.
annan högre chef.

165
166

Senaste lydelse 1999:951.
Senaste lydelse 1999:951.
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23 §167
För att biträda de myndigFör att biträda de myndigheter, kommuner eller landsting heter, kommuner eller regioner
som har att handlägga disciplin- som har att handlägga disciplinärenden skall det finnas auditörer. ärenden ska det finnas auditörer.
Auditörerna skall vara jurister.
Auditörerna ska vara jurister.
De förordnas av regeringen eller De förordnas av regeringen eller
av den myndighet som reger- av den myndighet som regeringen bestämmer.
ingen bestämmer.
24 §168
Innan en disciplinpåföljd beInnan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs slutas eller en åtalsanmälan görs
i fråga om en disciplinansvarig, i fråga om en disciplinansvarig,
skall yttrande inhämtas från audi- ska yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant yttrande be- tören. Ett sådant yttrande behövs dock inte om
hövs dock inte om
1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,
2. förseelsen har erkänts,
3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning, och
4. den disciplinansvarige inte
4. den disciplinansvarige inte
begär att yttrande från auditör begär att yttrande från auditör
skall inhämtas i ärendet.
ska inhämtas i ärendet.
Auditören är medansvarig för
Auditören är medansvarig för
de beslut som myndigheten, de beslut som myndigheten,
regionen fattar
kommunen
landstinget fattar kommunen
på hans eller hennes tillstyrkan. på hans eller hennes tillstyrkan.
50 §169
Ett beslut av en sådan chef
Ett beslut av en sådan chef
vid Försvarsmakten som avses i vid Försvarsmakten som avses i
20 §, av en annan myndighet än 20 §, av en annan myndighet än
Försvarsmakten, eller av en kom- Försvarsmakten, eller av en komen region att ålägga
mun eller ett
att ålägga mun eller
landsting
någon disciplinpåföljd får av den någon disciplinpåföljd får av den
Senaste lydelse 1999:951.
Senaste lydelse 2002:277.
169
Senaste lydelse 1999:951.
167
168
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den tingsrätt inom vars domkrets det verksamhetsställe där
den disciplinansvarige tjänstgör
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tingsrätt som regeringen bestämmer.
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disciplinansvarige överklagas hos
den tingsrätt inom vars domkrets det verksamhetsställe där
den disciplinansvarige tjänstgör
är lokaliserat. Om verksamhetsstället inte är lokaliserat i Sverige
eller om det finns särskilda skäl,
får beslutet överklagas hos den
tingsrätt som regeringen bestämmer.

51 §170
Beslutet överklagas genom
Beslutet överklagas genom
att överklagandet skickas till den att överklagandet skickas till den
myndighet, den kommun eller myndighet, den kommun eller
som har meddelat bedet
som har meddelat denlandsting
beslutet. I överklagandet skall slutet. I överklagandet ska klaganklaganden ange det beslut som den ange det beslut som överöverklagas och den ändring i klagas och den ändring i beslutet
som begärs.
beslutet som begärs.
Överklagandet ska ha kommit
Överklagandet skall ha kommit in till den myndighet, som in till den myndighet, som har
, inom tio dagar
har meddelat beslutet, inom tio meddelat
dagar från den dag då klaganden från den dag då klaganden fick
del av beslutet.
fick del av beslutet.
Tingsrätten ska, sedan handTingsrätten skall, sedan handlingarna i ärendet överlämnats lingarna
dit, pröva om överklagandet har dit, pröva om överklagandet har
kommit in i rätt tid. Ett över- kommit in i rätt tid. Ett överklagande som kommit in för sent klagande som kommit in för sent
skall avvisas.
ska avvisas.
58 §171
Om materiel som har utlämOm materiel som har utlämnats för personligt bruk till en nats för personligt bruk till en
disciplinansvarig går förlorad eller disciplinansvarig går förlorad eller
170
171

Senaste lydelse 1999:951.
Senaste lydelse 1999:951.
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kommun eller ett landsting besluta
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skadas, får en myndighet, en
kommun eller en region besluta
om ersättningsskyldighet enligt
skadeståndslagen (1972:207) för
honom eller henne. Om någon
åtgärd har vidtagits för att åtal
ska väckas mot den disciplinansvarige, får ersättningsärende
inte inledas eller fortsättas i fråga
om det förfarande som avses med
åtgärden.

62 §172
Ett beslut om ersättningsskylEtt beslut om ersättningsskyldighet som fattas av en sådan dighet som fattas av en sådan
chef i Försvarsmakten som avses chef i Försvarsmakten som avses
i 20 §, av en annan myndighet än i 20 §, av en annan myndighet än
Försvarsmakten, eller av en kom- Försvarsmakten, eller av en kommun eller ett
får över- mun eller
landsting
en region får överklagas av den disciplinansvarige klagas av den disciplinansvarige
till tingsrätten. Bestämmelserna till tingsrätten. Bestämmelserna
i 50–53 och 55 §§ gäller vid så- i 50–53 och 55 §§ gäller vid sådant överklagande.
dant överklagande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1995:479) om nordisk
konvention om socialt bistånd och sociala
tjänster

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1995:479) om nordisk
konvention om socialt bistånd och sociala tjänster173 ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Ansvarig myndighet enligt
Ansvarig myndighet enligt
artikel 9 i konventionen är den artikel 9 i konventionen är den
som har ankommun eller det
som kommun eller region
landsting
har ansvaret för motsvarande in- svaret för motsvarande insatser
satser till enskilda som är bosatta till enskilda som är bosatta i
Sverige.
i Sverige.
Till uppfyllande av artiklarna
Till uppfyllande av artiklarna
9 och 10 i konventionen får kom- 9 och 10 i konventionen får kommuner och landsting, utan hinder muner och regioner, utan hinder
av annars gällande bestämmelser, av annars gällande bestämmelser,
själva fatta de beslut och ingå de själva fatta de beslut och ingå de
överenskommelser som enligt överenskommelser som enligt
konventionen är en uppgift för konventionen är en uppgift för
de ansvariga myndigheterna i de ansvariga myndigheterna i
respektive land.
respektive land.
De ansvariga myndigheterna
De ansvariga myndigheterna
skall underrätta Socialstyrelsen ska underrätta Socialstyrelsen om
om sådana beslut och överens- sådana beslut och överenskomkommelser.
melser.
4§
Det ekonomiska ansvaret för
Det ekonomiska ansvaret för
de beslut och överenskommel- de beslut och överenskommelser som avses i 3 § skall vila på ser som avses i 3 § ska vila på
kommunerna och landstingen kommunerna och regionerna
173

Lagen i kraft genom 1996:908.
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själva, om regeringen inte före- själva, om regeringen inte föreskriver annat.
skriver annat.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1995:1571)
om insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §174
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få
ersättning enligt garantin:
1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond,
10. ett landsting, en kommun
10. en region, en kommun eller
en statlig myndighet, eller
eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2017:638.
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Förslag till
lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § vapenlagen (1996:67) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §175
Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas
1. enskilda personer,
2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga
krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen och
a) har auktoriserats enligt 17 §, eller
b) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil
organisation och kontinuerlig skytteverksamhet,
3. huvudmän för museer, om
3. huvudmän för museer, om
museet får statsbidrag enligt sär- museet får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter eller om muse- skilda föreskrifter eller om museet ägs av en kommun, ett
landset ägs av en kommun,
en region
ting eller en stiftelse som står eller en stiftelse som står under
under länsstyrelsens tillsyn: för länsstyrelsens tillsyn: för vapen
vapen som ska ingå i samlingarna, som ska ingå i samlingarna, och
och
4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som
har meddelats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2014:895.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:764)
om företagsrekonstruktion

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3 §176
Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, värdepappersbolag, clearingorganisation och värdepapperscentral.
Bestämmelserna avser inte
Bestämmelserna avser inte
heller sådana gäldenärer i vars heller sådana gäldenärer i vars
verksamhet staten, en kommun, verksamhet staten, en kommun,
ett landsting,
ett
kommunalfören
, ett kommunalförbund,
region
bund, en församling eller en kyrk- en församling eller en kyrklig
lig samfällighet har ett bestäm- samfällighet har ett bestämmanmande inflytande.
de inflytande.
Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett
finansiellt institut eller holdingföretag som är försatt i resolution
enligt lagen (2015:1016) om resolution.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2016:50.
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Förslag till
lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Härigenom föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §177

I denna lag avses med
hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) eller lagen
(2001:499) om omskärelse av pojkar, annan liknande medicinsk
verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel,
allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas
av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),
vårdgivare: statlig myndighet,
vårdgivare: statlig myndighet,
landsting eller kommun i fråga region eller kommun i fråga om
om sådan hälso- och sjukvård sådan hälso- och sjukvård som
som myndigheten, landstinget myndigheten, regionen eller komeller kommunen har ansvar för munen har ansvar för (offentlig
(offentlig verksamhet) samt en- verksamhet) samt enskild som
skild som bedriver hälso- och bedriver hälso- och sjukvård
sjukvård (privat vårdgivare).
(privat vårdgivare).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:810) om
registrering av riksdagsledamöters åtaganden
och ekonomiska intressen

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1996:810) om registrering
av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
8 §178
Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.
För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:
Art av åtagande eller ekonomiskt Uppgifter som ska registreras
intresse
1. Innehav av aktier i ett aktie- Bolagets,
bolag, andel i ett handelsbolag utländska juridiska personens
eller en ekonomisk förening namn.
utom bostadsrättsförening samt
andel i en motsvarande utländsk
juridisk person, om värdet av
aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller
motsvarande juridiska person vid
anmälningstillfället överstiger två
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Med
aktier jämställs sådana finansiella
instrument som berättigar till
förvärv av aktier.

178

Senaste lydelse 2016:1118.
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2. Ägande, helt eller delvis, av Fastighetens beteckning.
näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
3. Avlönad anställning som inte Befattningens art samt arbetsär av endast tillfällig karaktär.
givarens namn.
4. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med tidigare arbetsgivare, såsom namn.
avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som
utgår under tid som omfattas av
uppdraget som riksdagsledamot.
5. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med en arbetsgivare eller upp- eller uppdragsgivarens namn.
dragsgivare, även om avtalet får
effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört.
6. Inkomstbringande självständig
verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksdagsledamot.

Arten av verksamhet samt i förekommande fall namnet på den
juridiska person i vilken verksamheten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt bolagets,
som revisor i aktiebolag, handels- föreningens eller den utländska
bolag, ekonomisk förening eller juridiska personens namn.
motsvarande utländsk juridisk
person.
8. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt föreningsom revisor i en ideell förening ens, stiftelsens eller den utländska
som har till syfte att främja med- juridiska personens namn.
lemmarnas ekonomiska intressen,
i en stiftelse som bedriver rörelse
eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk juridisk person.
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9. Statligt, primärkommunalt och Uppdragets art och uppdragslandstingskommunalt uppdrag som givarens namn.
inte är av endast tillfällig karaktär.
10. Stadigvarande materiell för- Arten av förmån samt den som
mån samt sekreterar- eller utred- har bekostat den.
ningshjälp som inte har betalats
av ledamoten själv och som har
anknytning till uppdraget som
riksdagsledamot.
11. Skulder, borgensåtaganden Arten av skuld eller åtagande och
och andra åtaganden som hänför vilken verksamhet eller vilket insig till verksamhet eller ekono- tresse enligt 1, 2 och 6 som skuldmiska intressen enligt 1, 2 och 6. en eller åtagandet hänför sig till
Anmälan behöver endast göras samt borgenärens namn.
för en skuld eller ett åtagande
som vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Uppgifterna i registret ska vara offentliga.
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Föreslagen lydelse
8 §179
Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.
För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:
Art av åtagande eller ekonomiskt Uppgifter som ska registreras
intresse
1. Innehav av aktier i ett aktie- Bolagets,
bolag, andel i ett handelsbolag utländska juridiska personens
eller en ekonomisk förening namn.
utom bostadsrättsförening samt
andel i en motsvarande utländsk
juridisk person, om värdet av
aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller
motsvarande juridiska person vid
anmälningstillfället överstiger två
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Med
aktier jämställs sådana finansiella
instrument som berättigar till
förvärv av aktier.
2. Ägande, helt eller delvis, av Fastighetens beteckning.
näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
3. Avlönad anställning som inte Befattningens art samt arbetsär av endast tillfällig karaktär.
givarens namn.
4. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med tidigare arbetsgivare, såsom namn.
avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som
179

Senaste lydelse 2016:1118.

173

Författningsförslag

SOU 2018:10

utgår under tid som omfattas av
uppdraget som riksdagsledamot.
5. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med en arbetsgivare eller upp- eller uppdragsgivarens namn.
dragsgivare, även om avtalet får
effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört.
6. Inkomstbringande självständig
verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksdagsledamot.

Arten av verksamhet samt i förekommande fall namnet på den
juridiska person i vilken verksamheten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt bolagets,
som revisor i aktiebolag, handels- föreningens eller den utländska
bolag, ekonomisk förening eller juridiska personens namn.
motsvarande utländsk juridisk
person.
8. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt föreningsom revisor i en ideell förening ens, stiftelsens eller den utländska
som har till syfte att främja med- juridiska personens namn.
lemmarnas ekonomiska intressen,
i en stiftelse som bedriver rörelse
eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk juridisk person.
9. Uppdrag hos staten, eller hos Uppdragets art och uppdragsen kommun eller region, som inte givarens namn.
är av endast tillfällig karaktär.
10. Stadigvarande materiell för- Arten av förmån samt den som
mån samt sekreterar- eller utred- har bekostat den.
ningshjälp som inte har betalats
av ledamoten själv och som har
anknytning till uppdraget som
riksdagsledamot.
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11. Skulder, borgensåtaganden Arten av skuld eller åtagande och
och andra åtaganden som hänför vilken verksamhet eller vilket
sig till verksamhet eller ekono- intresse enligt 1, 2 och 6 som
miska intressen enligt 1, 2 och 6. skulden
Anmälan behöver endast göras sig till samt borgenärens namn.
för en skuld eller ett åtagande
som vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Uppgifterna i registret ska vara offentliga.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:1156)
om receptregister

Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 14 §§ och rubriken närmast
14 § lagen (1996:1156) om receptregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna lag gäller också kommuner denna lag gäller också kommuner
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Kvalitet och säkerhet på
apoteksmarknaden

Föreslagen lydelse

6§
Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för
1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,
3. debiteringen till landstingen,
3. debiteringen till regionerna,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Ehälsomyndigheten,
5. registrering och redovisning
5. registrering och redovisning
till landstingen av uppgifter för till regionerna av uppgifter för
ekonomisk och medicinsk upp- ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning följning samt för framställning
av statistik,
av statistik,
6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av
uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring
i hälso- och sjukvården,
7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för
epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik,
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uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,
8. registrering av recept och blanketter som används för flera
uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,
9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares
av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),
10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt
21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt
4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315), eller
11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3
lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftslämnande vid expediering av en förskrivning i enlighet med 2 kap. 6 § 5 lagen om handel med läkemedel.
Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första
stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept,
får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter
som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168)
och patientens personnummer.
För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen
enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av
uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock
får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.
Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5–7.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Skyldighet att lämna uppgifter
till landstingen

Skyldighet att lämna uppgifter
till regionerna180

14 §181
E-hälsomyndigheten ska, för
E-hälsomyndigheten ska, för
de ändamål som avses i 6 § första de ändamål som avses i 6 § första
stycket 3 och 5, till det
landsting
stycket 3 och 5, till den
region
som enligt 22 § lagen (2002:160) som enligt 22 § lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. ska om läkemedelsförmåner m.m. ska
ersätta kostnaderna för läke- ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna ut upp- medelsförmåner, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna gifter om uttag av förskrivna
läkemedel och andra varor som läkemedel och andra varor som
omfattas av den lagen.
omfattas av den lagen.
E-hälsomyndigheten ska, för
E-hälsomyndigheten ska, för
samma ändamål som anges i samma ändamål som anges i
första stycket, till den
första stycket, till det
landsting
som enligt 7 kap. 4 § smitt- som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska er- skyddslagen (2004:168) ska ersätta kostnader för läkemedel, sätta kostnader för läkemedel,
lämna ut uppgifter om uttag av lämna ut uppgifter om uttag av
förskrivna läkemedel som är kost- förskrivna läkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen.
nadsfria enligt den lagen.
Vid utlämnande av uppgifter
Vid utlämnande av uppgifter
för de ändamål som avses i 6 § för de ändamål som avses i 6 §
första stycket 5 ska uppgifter om första stycket 5 ska uppgifter om
patientens identitet vara krypte- patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes rade på ett sådant sätt att dennes
identitet skyddas. I 4 kap. 6 § identitet skyddas. I 4 kap. 6 §
andra stycket patientdatalagen andra stycket patientdatalagen
(2008:355) finns bestämmelser (2008:355) finns bestämmelser

180
181

Senaste lydelse 2009:370.
Senaste lydelse 2016:522.
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om att detta skydd för patient- om att detta skydd för patientens identitet ska bestå hos lands- ens identitet ska bestå hos regiontingen.
erna.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:1157)
om läkemedelskommittéer

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 6 §§ lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I varje landsting skall det finnas
I varje region ska det finnas
en eller flera läkemedelskommit- en eller flera läkemedelskommittéer.
téer.
Landstinget bestämmer hur
Regionen bestämmer hur
många sådana kommittéer som många sådana kommittéer som
skall finnas och vilket organ ska finnas och vilket organ inom
inom landstinget som skall till- regionen som ska tillsätta en komsätta en kommitté. Landstinget mitté. Regionen bestämmer också
bestämmer
antalet
möter i varje kommitté och mitté och mandattiden för ledamandattiden för ledamöterna.
möterna.
Vad som i denna lag sägs om
Vad som i denna lag sägs om
landsting gäller även kommuner regioner gäller även kommuner
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
3§
En läkemedelskommitté skall
En läkemedelskommitté ska
genom rekommendationer till genom rekommendationer till
hälso- och sjukvårdspersonalen hälso- och sjukvårdspersonalen
eller på annat lämpligt sätt verka eller på annat lämpligt sätt verka
för en tillförlitlig och rationell för en tillförlitlig och rationell
läkemedelsanvändning
inom läkemedelsanvändning inom relandstinget.
Rekommendationergionen. Rekommendationerna ska
na skall vara grundade på veten- vara grundade på vetenskap och
skap och beprövad erfarenhet.
beprövad erfarenhet.
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6§
Landstinget skall utfärda ett
Regionen ska utfärda ett reglereglemente med de föreskrifter mente med de föreskrifter om
om en läkemedelskommittés en läkemedelskommittés verkverksamhet och arbetsformer samhet och arbetsformer som
som behövs.
behövs.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1997:735)
om riksfärdtjänst

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §182
Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunen får, efter överensKommunen får, efter överenskommelse med landstinget,
om med regionen,
kommelse
den
det hör till dem som ansvarar för hör till dem som ansvarar för
kollektivtrafiken i länet, överlåta kollektivtrafiken i länet, överlåta
sina uppgifter enligt denna lag sina uppgifter enligt denna lag
till
tillden
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.
myndigheten i länet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1997:736)
om färdtjänst

Härigenom föreskrivs att 4 och 11 §§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §183
Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunen får, efter överKommunen får, efter överenskommelse med landstinget,
om
enskommelse
regionen,
det hör till dem som ansvarar för den hör till dem som ansvarar för
kollektivtrafiken i länet, överlåta kollektivtrafiken i länet, överlåta
sina uppgifter enligt denna lag sina uppgifter enligt denna lag
till
tillden
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.
myndigheten i länet.
11 §184
Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna
av kommunen.
Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms
grunderna för avgifterna av
1. kommunerna och lands1. kommunerna och regionen
tinget i länet, om de ansvarar för i länet, om de ansvarar för kollekkollektivtrafiken i länet, eller
tivtrafiken i länet, eller
2. enbart kommunerna i länet,
2. enbart kommunerna i länet,
om de ansvarar för kollektivtra- om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet och om överenskom- fiken i länet och om överenskommelse om detta har träffats med melse om detta har träffats med
landstinget,
det hörom
till dem regionen,
dent hör
omtill dem
som ansvarar för kollektivtrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken
i länet.
i länet.
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De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna
lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten får dock inte delta
i beslutet. Kan enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna,
ska dessa bestämmas av regeringen.
Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens
självkostnader.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 11 a § och 4 kap. 8 § ellagen
(1997:857) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
11 a §185
En nätkoncession får för sin
En nätkoncession får för sin
giltighet göras beroende av att giltighet göras beroende av att
den som innehar koncessionen den som innehar koncessionen
ställer säkerhet för kostnaderna ställer säkerhet för kostnaderna
att ta bort ledningen med tillhör- att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar och att vidta ande anläggningar och att vidta
andra åtgärder för återställning. andra åtgärder för återställning.
Staten, kommuner, landsting och Staten,
regioner och
kommunalförbund behöver inte kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av den myndighet som prövar
frågan om nätkoncession och förvaras av länsstyrelsen.
4 kap.
8§
På en regionledning ska inom varje normalt spänningsintervall
nättariffen utformas utifrån nätkoncessionshavarens kostnader för
samtliga regionledningar i hela landet som kan hänföras till respektive spänningsintervall.
Den del av de beräknade kostDen del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning naderna som utgörs av betalning
för överföring på stamnätet och för överföring på stamnätet och
andra regionledningar ska dock andra
185

Senaste lydelse 1998:854.
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beaktas samlat endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en och samma
region.
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beaktas samlat endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en och samma
nätregion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
3§
Om en säkerhet som skall
Om en säkerhet som ska
ställas enligt denna lag eller miljö- ställas enligt denna lag eller miljöbalken inte har godkänts av den balken inte har godkänts av den
till vars förmån den ställs, skall till vars förmån den ställs, ska
säkerheten prövas av länsstyrel- säkerheten prövas av länsstyrelsen.
sen.
Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen
svarar som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de
svarar solidariskt.
regioner
Staten,
landsting
Staten,
och kommunalförbund behöver och kommunalförbund behöver
inte ställa säkerhet.
inte ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:938)
om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1998:938) om behandling av
personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §186
Känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt
för de ändamål som anges i 1 § första stycket.
Första stycket gäller även
Första stycket gäller även
kommuner, landsting och statliga kommuner, regioner och statliga
myndigheter om uppgifterna be- myndigheter om uppgifterna behövs för utredning om den total- hövs för utredning om den totalförsvarspliktiges personliga för- försvarspliktiges personliga förhållanden enligt 2 kap. 1 § lagen hållanden enligt 2 kap. 1 § lagen
(1994:1809) om totalförsvars- (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
plikt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ bokföringslagen
(1999:1078) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §187
Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder
1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.
Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det
angivna gränsbeloppet.
Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:
1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
2. stiftelser som är moderstiftelser,
3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),
4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
5. stiftelser som har bildats
5. stiftelser som har bildats
av eller tillsammans med staten, av eller tillsammans med staten,
en kommun eller ett landsting,
en kommun eller en region,
6. pensionsstiftelser enligt 9 §
6. pensionsstiftelser enligt 9 §
lagen (1967:531) om tryggande lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,
av pensionsutfästelse m.m.,
7. personalstiftelser enligt 27 §
7. personalstiftelser enligt 27 §
samma lag.
samma lag.

187

Senaste lydelse 2009:249.
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5§
Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt
denna lag:
1. staten, kommunerna, lands1. staten, kommunerna, regiontingen, kommunalförbunden och erna, kommunalförbunden och
regionförbunden,
regionförbunden,
2. konkursbon, samt
3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 36 § revisionslagen (1999:1079) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

36 §188
Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, ny revisor och, om
företaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar
som behövs om företagets angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar
om företagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Revisorn i ett handelsbolag
Revisorn i ett handelsbolag
som omfattas av 2 kap. 3 § offent- som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
bolagets angelägenheter till de bolagets angelägenheter till de
förtroendevalda revisorerna i förtroendevalda revisorerna i
kommunen eller landstinget.
kommunen eller regionen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 9 §, 7 kap.
2 §, 8 kap. 18 §, 14 kap. 17 §, 29 kap. 2 §, 65 kap. 3 och 4 §§ och
67 kap. 13 c § inkomstskattelagen189 (1999:1229) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
4§
Fysiska personer som är obeFysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under gränsat skattskyldiga under
någon del av beskattningsåret ska någon del av beskattningsåret ska
betala kommunal inkomstskatt i betala kommunal inkomstskatt i
form av kommunalskatt till hem- form av kommunalskatt till hemortskommunen och, om hemorts- ortskommunen och, om hemortskommunen ingår i ett
, kommunen ingårlandsting
i en region,
landstingsskatt till det landstinget. regionskatt till den
.
Vad som avses med hemorts- som avses med hemortskommun
kommun framgår av 65 kap. 3 §. framgår av 65 kap. 3 §.
Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret ska betala kommunal inkomstskatt för gemensamt
kommunalt ändamål.
För sådana begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk stats beskickning
eller
3 kap. 17 § 2–4 tillämpas dock bestämmelserna i första stycket.
2 kap.
2§
De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.
Första stycket gäller inte beFörsta stycket gäller inte bestämmelser som avser staten, stämmelser som avser staten,
189

Lagen omtryckt 2008:803.
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regeringen, landsting, kommuner regeringen, regioner,
och kommunalförbund.
och kommunalförbund.

kommuner

3 kap.
9 §190
En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock
inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.
Om vistelsen utomlands
Om vistelsen utomlands
under anställningen varar i minst under anställningen varar i minst
ett år i samma land, är den skatt- ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för in- skyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte komsten även om denna inte
beskattas i verksamhetslandet, beskattas i verksamhetslandet,
om detta beror på lagstiftning om detta beror på lagstiftning
eller administrativ praxis i det eller administrativ praxis i det
landet eller annat avtal än skatte- landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln avtal (ettårsregeln). Ettårsregeln
gäller dock inte för anställningar gäller dock inte för anställningar
hos staten, landsting,
kommuner
hos staten, regioner,
kommuner
eller församlingar inom Svenska eller församlingar inom Svenska
kyrkan annat än vid tjänste- kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte export. Ettårsregeln gäller inte
heller för uppdrag som ledamot heller för uppdrag som ledamot
av Europaparlamentet.
av Europaparlamentet.
7 kap.
2§
Helt undantagna från skattskyldighet är
1. staten,
2. landsting,
kommuner2. regioner,
kommuner
kommunalförbund,
kommunalförbund,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m., och
190
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4. samordningsförbund enligt 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns
bestämmelser om avkastningsskatt för pensionsstiftelser.
8 kap.
18 §
Hemsjukvårdsbidrag
och
Hemsjukvårdsbidrag
och
hemvårdsbidrag som betalas ut hemvårdsbidrag som betalas ut
av kommunala eller landstings- av kommuners eller regioners
kommunala medel till en vård- medel till en vårdbehövande är
behövande är skattefria.
skattefria.
14 kap.
17 §
Om ett aktiebolag eller en
Om ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening överlåter den ekonomisk förening överlåter den
huvudsakliga delen av sin närings- huvudsakliga delen av sin näringsverksamhet eller sina tillgångar verksamhet eller sina tillgångar
till staten, ett
eller en till
landsting
en
eller en kom- staten,region
kommun, ska bestämmelserna i mun, ska bestämmelserna i 18 §
18 § tillämpas. Detsamma gäller tillämpas. Detsamma gäller om
om överlåtelsen sker till ett bolag överlåtelsen sker till ett bolag
som till övervägande del innehas, som till övervägande del innehas,
direkt eller indirekt, av staten, direkt eller indirekt, av staten,
ett landsting eller en kommun.
en region eller en kommun.
Bestämmelserna i 18 § tillämpas dock inte vid överlåtelser inom
en svensk koncern. De tillämpas inte heller om överlåtelsen framstår
som ett normalt led i företagets verksamhet.
Vid bedömningen av om det är en huvudsaklig del som överlåts,
ska hänsyn tas till hela den näringsverksamhet som bolaget eller
föreningen bedrivit vid beskattningsårets ingång, förhållandena efter
överlåtelsen samt verksamhetens allmänna art och inriktning.
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29 kap.
2 §191
Med näringsbidrag avses stöd
Med näringsbidrag avses stöd
utan
återbetalningsskyldighet utan
återbetalningsskyldighet
som lämnas till en näringsidkare som lämnas till en näringsidkare
för näringsverksamheten av stat- för
en, Europeiska unionen eller staten, Europeiska unionen eller
Europeiska atomenergigemen- Europeiska atomenergigemenskapen, landsting,
kommuner,
skapen, regioner, kommuner,
juridiska personer som avses i juridiska personer som avses i
7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmän- 7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmänningsskogar
ningsskogar
(1952:167) om allmänningsskog- (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt ar i Norrland och Dalarna samt
stöd av detta slag som beslutas stöd av detta slag som beslutas
av en europeisk gruppering för av en europeisk gruppering för
territoriellt samarbete.
territoriellt samarbete.
Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b §
första stycket,
3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1,
och
4. stöd enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen
(2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, om
stödet inte
– redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
– avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.
65 kap.
3 §192
För fysiska personer som är
För fysiska personer som är
obegränsat skattskyldiga under obegränsat skattskyldiga under
någon del av beskattningsåret är någon del av beskattningsåret är
den kommunala inkomstskatten den kommunala inkomstskatten
191
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summan av de skattesatser för summan av de skattesatser för
kommunalskatt och landstings- kommunalskatt och regionskatt
skatt som gäller i hemortskom- som gäller i hemortskommunen
munen
för beskattningsåret multiplicemultiplicerad med den beskatt- rad med den beskattningsbara
ningsbara förvärvsinkomsten.
förvärvsinkomsten.
Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före beskattningsåret.
För den som var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under
någon del av beskattningsåret, men som inte var folkbokförd här
den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande
vistades. För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige
är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första stycket 3, avses
med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast
till under året före beskattningsåret.
Med hemortskommun för ett dödsbo avses den dödes hemortskommun för dödsåret. Om den döde hade bytt folkbokföringsort
efter den 1 november året före dödsåret, ska dock hemortskommunen för dödsboet från och med beskattningsåret efter dödsåret
anses vara den kommun där den döde hade sin senaste rätta folkbokföringsort.
För en enskild näringsidkare som enligt 1 kap. 13 § andra stycket
har ett beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, avses
med beskattningsår enligt första–tredje styckena det kalenderår
under vilket beskattningsåret går ut.
4 §193
För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela
beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av
den beskattningsbara förvärvsinkomsten.
För fysiska personer som är
För fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga enligt begränsat skattskyldiga enligt
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 3 kap. 18 § första stycket 1, 2
eller 6 under hela beskattnings- eller 6 under hela beskattningsåret är den kommunala inkomst- året är den kommunala inkomstskatten summan av de skatte- skatten summan av de skatte193
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satser för kommunal skatt och satser för kommunal skatt och
landstingsskatt som genomsnitt- regionskatt som genomsnittligt
ligt tillämpas för beskattningsåret, tillämpas för beskattningsåret,
multiplicerad med den beskatt- multiplicerad med den beskattningsbara förvärvsinkomsten.
ningsbara förvärvsinkomsten.
För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till
utländsk stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §.
67 kap.
13 c §194
Som hushållsarbete räknas inte
1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner
och andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,
2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller
3. arbete för vilket bidrag eller
annat ekonomiskt stöd lämnats annat ekonomiskt stöd lämnats
från staten, en kommun eller ett från staten, en kommun eller en
landsting,
region,
4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift
inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår, eller
5. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

194

Senaste lydelse 2012:757.

197

Författningsförslag

1.75

SOU 2018:10
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lag om ändring i lagen (2001:99)
om den officiella statistiken

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §195
Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna
lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EUförordning ska ge in till Europeiska kommissionen:
1. näringsidkare,
2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,
3. stiftelser och ideella föreningar, samt
4. kommuner, landsting och
4. kommuner, regioner och
kommunalförbund.
kommunalförbund.
Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken
gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre
år tillbaka i tiden.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.
Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela
föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella
statistiken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 och 7 §§, 5 kap. 1 d, 6, 8, 8 a
och 9 a §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §§ och 16 kap.
7 och 8 §§ samt rubriken närmast före 16 kap. 8 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
6 §196
Kommunen får även träffa
Kommunen får även träffa
överenskommelse med landsting- överenskommelse
regionen,
et, Försäkringskassan och Arbets- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen förmedlingen om att, inom ramen
för socialtjänstens uppgifter, sam- för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effek- verka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga tivare användning av tillgängliga
resurser.
skall bidra resurser.
ska bidra
till finansieringen av sådan verk- till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. samhet som bedrivs i samverkan.
Enligt bestämmelser i lagen Enligt bestämmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell sam- (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ordning av rehabiliteringsinsatser
får
fårkommunen
kommunen delta i finansiell
samordning inom rehabiliterings- samordning inom rehabiliteringsområdet.
området.
Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att
ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.
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7 §197
När den enskilde har behov av
När den enskilde har behov av
insatser både från socialtjänsten insatser både från socialtjänsten
och från hälso- och sjukvården och från hälso- och sjukvården
ska kommunen tillsammans med ska kommunen tillsammans med
landstinget upprätta en indivi- regionen upprätta en individuell
duell plan. Planen ska upprättas plan. Planen ska upprättas om
regionen beom kommunen eller landstinget kommunen
bedömer att den behövs för att dömer att den behövs för att
den enskilde ska få sina behov den enskilde ska få sina behov
tillgodosedda, och om den en- tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upp- skilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska rättas. Arbetet med planen ska
påbörjas utan dröjsmål.
påbörjas utan dröjsmål.
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet
att
om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av
3. vilka åtgärder som vidtas av
någon annan än kommunen eller någon annan än kommunen eller
landstinget, och
regionen, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret
för planen.
5 kap.
1 d §198
Kommunen ska ingå en överKommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om enskommelse
regionen om
ett samarbete i fråga om barn ett samarbete i fråga om barn
och unga som vårdas utanför det och unga som vårdas utanför det
egna hemmet. Om det är möjligt egna hemmet. Om det är möjligt
bör organisationer som företräder bör organisationer som företräder
dessa barn och unga eller deras dessa barn och unga eller deras
närstående ges möjlighet att närstående ges möjlighet att
197
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lämna synpunkter på innehållet i lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen.
överenskommelsen.
6 §199
Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina
Kommunen ska planera sina
insatser för äldre. I planeringen insatser för äldre. I planeringen
ska kommunen samverka med ska kommunen samverka med
landstinget samt andra samhälls- regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.
organ och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.
8§
Socialnämnden skall göra sig
Socialnämnden ska göra sig
väl förtrogen med levnadsför- väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för män- hållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska niskor med fysiska och psykiska
funktionshinder samt i sin upp- funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om sökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på socialtjänstens verksamhet på
dessa områden.
dessa områden.
Kommunen skall planera sina
Kommunen ska planera sina
insatser för människor med insatser för människor med
fysiska och psykiska funktions- fysiska och psykiska funktionshinder.
skall kom- hinder. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget munen samverka med regionen
samt andra samhällsorgan och samt andra samhällsorgan och
organisationer.
organisationer.
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8 a §200
Kommunen ska ingå en överKommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om enskommelse
regionen om
ett samarbete i fråga om personer ett samarbete i fråga om personer
med psykisk funktionsnedsätt- med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör orga- ning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa nisationer som företräder dessa
personer eller deras närstående personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunk- ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskom- ter på innehållet i överenskommelsen.
melsen.
9 a §201
Kommunen ska ingå en överKommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om enskommelse
regionen om
ett samarbete i fråga om personer ett samarbete i fråga om personer
som missbrukar alkohol, narko- som missbrukar alkohol, narkotitika, andra beroendeframkallande ka, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel medel, läkemedel, dopningsmedel
eller spel om pengar.
eller spel om pengar.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.
6 kap.
3 §202
Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten.
Statens institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i
13 kap.
Statens institutionsstyrelse får,
Statens institutionsstyrelse får,
om det finns särskilda skäl för om det finns särskilda skäl för
det, genom avtal uppdra åt ett det, genom avtal uppdra åt en
Senaste lydelse 2009:981.
Senaste lydelse 2017:809.
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landsting eller en kommun att in- region eller en kommun att inrätta
rätta och driva ett sådant hem och driva ett sådant hem som
avses i första stycket.
som avses i första stycket.
För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Tillstånd att ta emot offentlig
finansiering inom socialtjänsten,
assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet

Föreslagen lydelse

7 kap.
1§
Endast juridiska personer får efter tillstånd av Inspektionen för
vård och omsorg yrkesmässigt bedriva
1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.,
2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses
i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård
under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå
familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn, eller
6. hemtjänst.
Kommun och landsting som
Kommun och region som
driver verksamhet som avses i driver verksamhet som avses i
första stycket 1–4 och 6, ska an- första stycket 1–4 och 6, ska anmäla denna verksamhet till In- mäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg spektionen för vård och omsorg
innan verksamheten påbörjas.
innan verksamheten påbörjas.
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11 kap.
3 a §203
Socialnämnden ska, om det
Socialnämnden ska, om det
inte är obehövligt, underrätta inte är obehövligt, underrätta
landstinget om att ett barn eller regionen om att ett barn eller en
en ung person i åldern 18–20 år, ung person i åldern 18–20 år, i
i anslutning till att vård utanför anslutning till att vård utanför
det egna hemmet inleds, ska er- det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersök- bjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen ning som avses i lagen
(2017:209) om hälsoundersök- (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas ning av barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet.
utanför det egna hemmet.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ökade tillståndskrav inom
socialtjänsten och skolväsendet

Föreslagen lydelse

13 kap.
8§
Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna
få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga
för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen
finner att kraven i 7 kap. 2 § andra, tredje och fjärde styckena inte
är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan
förändring som avses i 7 kap. 2 a § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen
ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
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Inspektionen för vård och
omsorg får även förelägga den
kommun eller det
som
inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § andra
stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och
omsorg får även förelägga den
kommun eller denlandsting som
inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § andra
stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
7§
I den mån huvudmannen för
I den mån huvudmannen för
ett hem för vård eller boende, ett hem för vård eller boende,
som drivs av landsting eller kom- som drivs av region eller kommun, beslutar det, får de som be- mun, beslutar det, får de som bereds vård där inte inneha alkohol reds vård där inte inneha alkohol
eller andra berusningsmedel. Det- eller andra berusningsmedel. Detsamma gäller i fråga om injek- samma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler som tionssprutor eller kanyler som
kan användas för insprutning i kan användas för insprutning i
människokroppen.
människokroppen.
Om sådan egendom påträffas
Om sådan egendom påträffas
hos en intagen eller någon annan- hos en intagen eller någon annanstans inom hemmet utan att det stans inom hemmet utan att det
finns känd ägare till den, får den finns känd ägare till den, får den
omhändertas. Den som förestår omhändertas. Den som förestår
hemmet skall låta förstöra eller hemmet ska låta förstöra eller
försälja egendomen enligt be- försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen stämmelserna om beslagtagen
egendom i 2 § 1 första stycket egendom i 2 § 1 första stycket
lagen (1958:205) om förverkan- lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. de av alkoholhaltiga drycker m.m.
Belopp som erhålls vid försälj- Belopp som erhålls vid försäljning tillfaller staten.
ning tillfaller staten.
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Kommuner utanför regioner

8§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting skall tillämpas också på region ska tillämpas också på en
en kommun som inte tillhör kommun som inte tillhör någon
något landsting.
region.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2001:1170)
om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen
(2000:980)

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)204 ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Bestämmelserna i 2 § första
Bestämmelserna i 2 § första
stycket skall inte tillämpas om stycket ska inte tillämpas om den
den avgiftsskyldige är
avgiftsskyldige är
1. en kommun eller ett lands1. en kommun eller region,
ting,
2. en statlig myndighet,
3. ett statligt affärsdrivande verk, eller
4. ett registrerat trossamfund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länen

Härigenom föreskrivs att 2, 3 och 5 §§ lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §205
Ett kommunalförbund som
Ett kommunalförbund som
har samtliga kommuner i länet har samtliga kommuner i länet
som medlemmar och där även som medlemmar och där även
landstingen kan ingå som med- regionerna kan ingå som medlem
lem kan utgöra ett samverkans- kan utgöra ett samverkansorgan.
organ.
3 §206
Ett samverkansorgan har till uppgift att
1. utarbeta och fastställa en
1. utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling som strategi för länets utveckling som
kommuner
landsting avser kommuner
regioner avser
att genomföra i samarbete med att genomföra i samarbete med
andra parter,
andra parter,
2. samordna insatser för genomförandet av strategin,
3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

205
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5 §207
Samverkansorganet ska samverka med
1. länets kommuner,
2. landstinget, och
2. regionen, och
3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 3, 9, 13, 22, 23 och 26 §§ lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Vad som i denna lag sägs om
Vad som i denna lag sägs om
landsting gäller även kommuner regioner gäller även kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
9 §208
Innan Tandvårds- och läkeInnan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar medelsförmånsverket meddelar
beslut i frågor som avses i 7 § beslut i frågor som avses i 7 §
ska sökanden och landstingen ges ska sökanden och regionerna ges
tillfälle till överläggningar med tillfälle till överläggningar med
myndigheten.
myndigheten.
13 §209
En fråga om ändring av ett
En fråga om ändring av ett
tidigare fastställt inköpspris eller tidigare fastställt inköpspris eller
försäljningspris får, förutom på försäljningspris får, förutom på
eget initiativ av Tandvårds- och eget initiativ av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, tas upp läkemedelsförmånsverket, tas upp
av myndigheten på begäran av av myndigheten på begäran av
den som marknadsför läkemedlet den som marknadsför läkemedlet
eller
ett landsting eller den eller
varan,
en region
eller den
som enligt föreskrifter som har som enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 8 § andra meddelats med stöd av 8 § andra
stycket har ansökt om att läke- stycket har ansökt om att läkemedlet ska ingå i förmånerna. medlet ska ingå i förmånerna.
Den som begär ändringen har Den som begär ändringen har
208
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Senaste lydelse 2016:530.
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även rätt till överläggningar med även rätt till överläggningar med
myndigheten. Om överläggningar myndigheten. Om överläggningar
inte begärs, eller om överlägg- inte begärs, eller om överläggningarna inte leder till en över- ningarna inte leder till en överenskommelse, kan myndigheten enskommelse, kan myndigheten
fastställa det nya inköpspriset fastställa det nya inköpspriset
eller försäljningspriset på grund- eller försäljningspriset på grundval av tillgänglig utredning.
val av tillgänglig utredning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris
och försäljningspris för ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det
1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för försäljning,
eller
2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som
marknadsförs till öppenvårdsapotek i Sverige.
22 §210
Kostnader för förmåner enligt
Kostnader för förmåner enligt
denna lag ersätts av det
landsting
denna lag ersätts av den
inom vars område den berätti- inom vars område den berättigade är bosatt.
gade är bosatt.
Om den berättigade inte är
Om den berättigade inte är
bosatt inom något landstings om- bosatt inom någon regions område, ska det
inom vars råde,
denlandsting inom vars
område den berättigade är för- område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller värvsverksam eller, när det gäller
en person som är arbetslös, det en person som är arbetslös, den
landsting inom vars område per- region inom vars område personen är registrerad som arbets- sonen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för sökande, svara för kostnader för
förmåner enligt denna lag. När förmåner enligt denna lag. När
det gäller den som är berättigad det gäller den som är berättigad
till förmåner enligt denna lag i till förmåner enligt denna lag i
egenskap av familjemedlem till egenskap av familjemedlem till
anställd eller egenföretagare enligt anställd eller egenföretagare enligt
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
210
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förordning (EG) nr 883/2004,
ska
det
inom
vars område den anställde eller
egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna
för förmånerna.
I andra fall än som avses i
första och andra styckena ersätts
kostnaderna det landsting inom
vars område den som förskrivit
en förmånsberättigad vara har
sin verksamhetsort.
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förordning (EG) nr 883/2004,
i
landsting
stället
ska
den region
inom vars
område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam
eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.
I andra fall än som avses i
första och andra styckena ersätts
kostnaderna
den
inom
vars område den som förskrivit
en förmånsberättigad vara har
sin verksamhetsort.

23 §
Rätten till förmåner enligt
Rätten till förmåner enligt
denna lag prövas av det
denna lag prövas av den
landsting
som enligt 22 § har att svara för som enligt 22 § har att svara för
kostnaden för förmånerna.
kostnaden för förmånerna.
26 §211
Beslut som Tandvårds- och
Beslut som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket eller ett läkemedelsförmånsverket eller en
landsting i ett enskilt fall med- region i ett enskilt fall meddelar
delar enligt denna lag eller enligt enligt denna lag eller enligt en
en föreskrift som har meddelats föreskrift som har meddelats med
med stöd av lagen får överklagas stöd av lagen får överklagas hos
hos allmän förvaltningsdomstol. allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Riksrevisionen får vid vite
Riksrevisionen får vid vite
förelägga den som avses i 2 § 6 förelägga den som avses i 2 § 6
att fullgöra sin skyldighet enligt att fullgöra sin skyldighet enligt
6 §. Detta gäller dock inte kom- 6 §. Detta gäller dock inte kommuner och landsting.
muner och regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:192)
om gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §212
Ett landsting och en eller flera
En region och en eller flera
kommuner
lands- kommuner
regionen
tinget får genom samverkan i en får genom samverkan i en gemengemensam nämnd gemensamt sam nämnd gemensamt fullgöra
fullgöra
1. landstingets uppgifter
1. regionens uppgifter
– enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
– enligt tandvårdslagen (1985:125),
– enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
– enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
– enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården,
– enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
– som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som
avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
2. kommunens uppgifter
– enligt socialtjänstlagen (2001:453),
– enligt hälso- och sjukvårdslagen,
– enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
– enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
– enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
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– enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
eller
– som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.
2§
Landstinget och kommunen
Regionen och kommunen eller
kommunerna får samverka
enligt
eller
kommunerna
enligt denna lag endast om upp- denna lag endast om uppgifter
gifter från såväl landstinget som från såväl regionen som kommunkommunen eller kommunerna en eller kommunerna ingår i den
ingår i den gemensamma nämn- gemensamma nämndens ansvarsområde.
dens ansvarsområde.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 5, 5 a, 9, 12, 14, 16, 19–21, 25, 26
och 28 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser213 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §214
Finansiell samordning enligt
Finansiell samordning enligt
denna lag får inom ett samord- denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan ningsområde bedrivas mellan
Försäkringskassan, Arbetsför- Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och lands- medlingen, kommun och region
ting för att uppnå en effektiv för att uppnå en effektiv resursresursanvändning. Ett samord- användning. Ett samordningsningsområde kan omfatta en område kan omfatta en eller flera
eller flera kommuner eller delar kommuner eller delar av komav kommuner. Kommunerna kan muner. Kommunerna kan vara
vara belägna inom olika landsting. belägna inom olika regioner.
3 §215
Försäkringskassan, ArbetsFörsäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett eller flera förmedlingen och en eller flera
landsting samt en eller flera kom- regioner samt en eller flera kommuner får delta som samverk- muner får delta som samverkande parter i verksamhet med ande parter i verksamhet med
finansiell samordning. Finansiell finansiell samordning. Finansiell
samordning får bedrivas endast samordning får bedrivas endast
om Försäkringskassan, Arbets- om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst ett
landsting
förmedlingen, minst
en region
och minst en kommun deltar. och minst en kommun deltar.
För finansiell samordning måste För finansiell samordning måste
Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:793.
Senaste lydelse 2010:350.
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Senaste lydelse 2010:350.
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såväl kommun som landsting
delta för varje del av samordningsområdet enligt 1 §. Finansiell samordning får dock bedrivas
utan ett landsting för en del av
samordningsområdet, om det för
denna del deltar en kommun som
inte ingår i ett landsting.
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såväl
region delta
för varje del av samordningsområdet enligt 1 §. Finansiell samordning får dock bedrivas utan
en region för en del av samordningsområdet, om det för denna
del deltar en kommun som inte
ingår i en region.

kommun

5 §216
Försäkringskassan ska bidra
Försäkringskassan ska bidra
med hälften av medlen till den med hälften av medlen till den
finansiella samordningen. Det finansiella samordningen. Det
eller
landsting som deltar ska eller
de deltar ska
regioner som
bidra med en fjärdedel av medlen bidra med en fjärdedel av medlen
och den eller de kommuner som och den eller de kommuner som
deltar med en fjärdedel.
deltar med en fjärdedel.
Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den
andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan
dem på det sätt som de kommer överens om.
Andra stycket ska tillämpas
Andra
på motsvarande sätt på landsting, på motsvarande sätt på regioner,
om flera landsting deltar i finan- om flera regioner deltar i finansiell samordning inom ett sam- siell samordning inom ett samordningsområde.
ordningsområde.
5 a §217
Om en kommun som inte
Om en kommun som inte
ingår ett landsting deltar i finan- ingår en region deltar i finansiell
i
siell samordning, ska den kom- samordning, ska den kommunmunen bidra med hälften av med- en bidra med hälften av medlen
len till samordningen, om det inte till samordningen, om det inte
deltar något
i samord- deltar någon
i samordningen.
ningen.
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Om en kommun som avses i
första stycket deltar i finansiell
samordning i vilken det också
deltar ett landsting, ska 5 § andra
stycket tillämpas på denna kommun. Vid sådant förhållande ska
dessutom 5 § tredje stycket
tillämpas på så sätt att denna
kommun betraktas som ett landsting.
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Om en kommun som avses i
första stycket deltar i finansiell
samordning i vilken det också
deltar en region, ska 5 § andra
stycket tillämpas på denna kommun. Vid sådant förhållande ska
dessutom 5 § tredje stycket
tillämpas på så sätt att denna
kommun betraktas som en region.

9 §218
Förbundsordningen ska ange
1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet ska
ha sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,
2. förbundets organisation,
3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden om den ska
vara kortare än fyra år,
4. de uppgifter förbundet ska få fullgöra enligt 7 § och den beslutanderätt förbundet enligt samma bestämmelse ska ha,
5. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
6. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i styrelsen
och för vilka ärenden detta ska gälla,
7. var förbundets tillkännagivanden ska anslås,
8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och
skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra
med enligt 5 §,
9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsättning genom sedvanliga krediter,
10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets
ekonomi och verksamhet,
11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
13. i fråga om förbund med en
13. i fråga om förbund med en
eller flera gemensamma revisorer eller flera gemensamma revisorer
218
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för kommuner och landsting, på för kommuner och regioner, på
vilket sätt de gemensamma revi- vilket sätt de gemensamma revisorerna ska utses och vilken av sorerna ska utses och vilken av
förbundsmedlemmarna som ska förbundsmedlemmarna som ska
utse dem,
utse dem,
14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,
16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess
medlemmar,
17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och
18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att
ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.
12 §219
Ledamöter och ersättare i
Ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen utses av kom- förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, mun- och regionfullmäktige,
Försäkringskassan och av Arbets- säkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När ledamöter förmedlingen. När ledamöter
eller
skall utses för kom- eller
ersättare
ska
utses för kommun och landsting skall det, under mun
region ska det, under
de förutsättningar som anges i de förutsättningar som anges i
2 § lagen (1992:339) om propor- 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom pro- tionellt valsätt, ske genom proportionellt val.
portionellt val.
Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast
den som är
1. ledamot eller ersättare i
1. ledamot eller ersättare i
kommun- eller landstingsfull- kommun- eller regionfullmäktige,
mäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. anställd vid Arbetsförmedlingen.
219
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När det utses ersättare i styrelNär det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken sen ska det bestämmas i vilken
ordning de skall kallas till tjänst- ordning
ska kallas till tjänstgöring.
göring.
14 §220
Om det under ett år då val av
Om det under ett år då val av
fullmäktige har hållits i hela lan- fullmäktige har hållits i hela landet utses ledamöter och ersättare det utses ledamöter och ersättare
enligt 12 § första stycket ska detta enligt 12 § första stycket ska detta
i fråga om kommun och lands- i fråga om kommun och region
ting göras av de nyvalda full- göras av de nyvalda fullmäktige.
mäktige.
När ledamöter och ersättare utses enligt första stycket ska 4 kap.
8 § kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt.
16 §221
Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7
Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7
och 9 §§ samt 11 § första stycket och 9 §§ samt 11 § första stycket
kommunallagen (2017:725) om kommunallagen (2017:725) om
upphörande av uppdrag och rätt upphörande av uppdrag och rätt
till ledighet ska tillämpas på mot- till ledighet ska tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och svarande sätt för ledamöter och
ersättare i styrelsen. Det förhål- ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersät- landet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller tares mandattid i kommun- eller
landstingsfullmäktige har löpt ut regionfullmäktige har löpt ut
medför inte att uppdraget som medför inte att uppdraget som
ledamot eller ersättare i samord- ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör ningsförbundets styrelse upphör
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget
för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive
Arbetsförmedlingen har utsett, om hans eller hennes anställning
vid Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har upphört.
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19 §222
Beträffande styrelsens verkBeträffande styrelsens verksamhet ska 3 kap. 5 § första och samhet ska 3 kap. 5 § första och
andra styckena, 4 kap. 20, 21, andra styckena, 4 kap. 20, 21,
24, 25 och 27 §§ samt 6 kap. 17, 24, 25 och 27 §§ samt 6 kap. 17,
23 och 27–36 §§ kommunallagen 23 och 27–36 §§ kommunallagen
(2017:725) tillämpas på motsva- (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt. Vad som där före- rande sätt. Vad som där föreskrivs om förtroendevald ska gälla skrivs om förtroendevald ska gälla
ledamot och ersättare i styrelsen ledamot och ersättare i styrelsen
och vad som föreskrivs om full- och vad som föreskrivs om fullmäktige eller nämnd ska gälla mäktige eller nämnd ska gälla
styrelsen. Justering av styrelsens styrelsen. Justering av styrelsens
protokoll ska tillkännages på an- protokoll ska tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun slagstavlan hos varje kommun
och landsting som är medlem i och region som är medlem i
samordningsförbundet. Det sam- samordningsförbundet. Det sammanträde vid vilket budgeten manträde vid vilket budgeten
fastställs ska vara offentligt. Sam- fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages i enlig- manträdet ska tillkännages i enlighet med vad som anges i för- het med vad som anges i förbundsordningen
bundsordningen
20 §223
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) ligger på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem av förbundet. Arkivmyndigheten
ska samråda med Riksarkivet. Om mer än en kommun ingår i förbundet, ska de berörda kommunerna komma överens om vilken av
dem som ska svara för tillsynen.
Kommunfullmäktige i den
Kommunfullmäktige i den
ansvariga kommunen får, efter ansvariga kommunen får, efter
samråd med Riksarkivet, meddela samråd med Riksarkivet, meddela
föreskrifter om förbundets arkiv- föreskrifter om förbundets arkivvård. Vad som föreskrivs i 12 vård. Vad som föreskrivs i 12
och 15 §§ arkivlagen om reger- och 15 §§ arkivlagen om reger222
223
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ingen, den myndighet regeringen
bestämmer och regionfullmäktige
ska i stället avse kommunfullmäktige.

21 §224
Bestämmelserna i 8 kap. 14 §
Bestämmelserna i 8 kap. 14 §
samt 11 kap. 1–4 §§, 5 § första samt 11 kap. 1–4 §§, 5 § första
och andra styckena, 6, 15 och och andra styckena, 6, 15 och
22 §§ kommunallagen (2017:725) 22 §§ kommunallagen (2017:725)
ska tillämpas på motsvarande sätt ska tillämpas på motsvarande sätt
i fråga om ekonomisk förvalt- i fråga om ekonomisk förvaltning i ett samordningsförbund. ning i ett samordningsförbund.
Vad som där föreskrivs om kom- Vad som där föreskrivs om kommun eller landsting ska gälla för mun eller region ska gälla för ett
ett samordningsförbund och vad samordningsförbund och vad
som föreskrivs för
fullmäktige
som föreskrivs för fullmäktige
och styrelse ska gälla för för- och styrelse ska gälla för förbundsstyrelsen.
bundsstyrelsen.
Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte
heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.
25 §225
Ett
samordningsförbunds
Ett
samordningsförbunds
räkenskaper och årsredovisning räkenskaper
samt styrelsens förvaltning ska samt styrelsens förvaltning ska
granskas av en revisor för varje granskas av en revisor för varje
förbundsmedlems räkning. För förbundsmedlems räkning. För
Försäkringskassan och Arbets- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkrings- förmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revi- kassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska när det gäller sor. Revisorer ska när det gäller
kommun och landsting utses av kommun och region utses av
kommun- och landstingsfull- kommun- och regionfullmäktige.
mäktige. När kommun- och När kommun- och regionfull224
225
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landstingsfullmäktige utser revi- mäktige utser revisorer ska 14 §
sorer ska 14 § denna lag samt denna lag samt 4 kap. 3 § och
4 kap. 3 § och 4 § andra stycket 4 § andra stycket samt 7 kap.
samt 7 kap. 3 § kommunallagen 3 § kommunallagen (2017:725)
(2017:725) tillämpas på motsva- tillämpas på motsvarande sätt.
rande sätt. Kommuner och lands- Kommuner och regioner kan
ting kan träffa överenskommelse träffa överenskommelse om att
om att utse en eller flera gemen- utse en eller flera gemensamma
samma revisorer. När en eller revisorer. När en eller flera
flera gemensamma revisorer utses gemensamma revisorer utses ska
ska 9 kap. 7 § andra stycket kom- 9 kap. 7 § andra stycket kommunallagen tillämpas på mot- munallagen tillämpas på motsvarande sätt.
svarande sätt.
För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast
när förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet
till dess nästa mandattid för revisorer börjar.
Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt förbundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkringskassan betala arvodet till den för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamma revisorn.
26 §226
Bestämmelserna i 12 kap. 1–3
Bestämmelserna i 12 kap. 1–3
och 7–17 §§ kommunallagen och 7–17 §§ kommunallagen
(2017:725) tillämpas på mot- (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt svarande sätt vid revision enligt
denna lag. Bestämmelserna i denna lag. Bestämmelserna i
12 kap. 18 § kommunallagen 12 kap. 18 § kommunallagen
tillämpas på motsvarande sätt vid tillämpas på motsvarande sätt vid
revision enligt denna lag som ut- revision enligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kom- förs av revisorer utsedda av kommun- och landstingsfullmäktige.
mun- och regionfullmäktige.
Justering av revisorernas proJustering av revisorernas protokoll tillkännages på anslags- tokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och tavlan hos varje kommun och
226
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landsting som är medlem i sam- region som är medlem i samordningsförbundet.
ordningsförbundet.
Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna ska var för
sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.
28 §227
Ett samordningsförbunds beEtt samordningsförbunds beslut får, med motsvarande till- slut får, med motsvarande tilllämpning av bestämmelserna om lämpning av bestämmelserna om
laglighetsprövning i 13 kap. kom- laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen (2017:725) överklagas munallagen (2017:725) överklagas
av den som är medlem i en kom- av den som är medlem i en kommun
i ett landsting,
mun som region, som eller
ingår i föringår i förbundet.
bundet.
Beslut varigenom allmän förBeslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett valtningsdomstol har upphävt ett
samordningsförbunds beslut eller samordningsförbunds beslut eller
förbjudit att det verkställs får förbjudit att det verkställs får
överklagas endast av förbundet överklagas endast av förbundet
och av den som är medlem i en och av den som är medlem i en
kommun
ett landsting som kommun eller region som är
är förbundsmedlem.
förbundsmedlem.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 8 och 9 §§, 2 kap. 3, 3 a, 3 f och
5 §§, 5 kap. 4, 6 och 24 §§, 6 kap. 8 och 12 §§ och 7 kap. 2, 4 och 4 a §§
smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
8§
Varje landsting ansvarar för
Varje region ansvarar för att
att behövliga smittskyddsåtgärder behövliga
vidtas inom landstingsområdet,
i
vidtas inom
regionens
,
den mån annat inte följer av den mån annat inte följer av
denna lag.
denna lag.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också en kommun region gäller också en kommun
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
9 §228
I varje landsting ska det finnas
I
region ska
varje
det finnas
en smittskyddsläkare.
en smittskyddsläkare.
En smittskyddsläkare utses av en sådan nämnd som avses i 7 kap.
1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I frågor som inte gäller
smittskyddsläkarens myndighetsutövning ska denne verka under
nämnden.
Smittskyddsläkaren får uppSmittskyddsläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid en dra åt en erfaren läkare vid en
smittskyddsenhet eller vid en in- smittskyddsenhet eller vid en infektionsklinik inom landstinget fektionsklinik inom regionen att
att fullgöra uppgifter som smitt- fullgöra uppgifter som smittskyddsläkaren
skyddsläkaren
lag.
lag.

228
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2 kap.
3§
Regionen,
regionen
och
Landstinget, och under landstinget smittskyddsläkaren, skall smittskyddsläkaren, ska se till
se till att allmänheten har till- att allmänheten har tillgång till
gång till den information och de den information och de råd som
råd som behövs för att var och en behövs för att var och en ska
skall kunna skydda sig mot smitta kunna skydda sig mot smitta
som kan hota liv eller hälsa.
som kan hota liv eller hälsa.
Läkare och annan hälso- och
Läkare och annan hälso- och
sjukvårdspersonal som är verk- sjukvårdspersonal som är verksamma inom smittskyddet skall samma inom smittskyddet ska
vid behov upplysa patienter om vid behov upplysa patienter om
åtgärder för att förebygga smitt- åtgärder för att förebygga smittsamma sjukdomar.
samma sjukdomar.
3 a §229
Landstingen ska erbjuda vacciRegionerna ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjuk- nationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra sprid- domar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolk- ning av dessa sjukdomar i befolkningen.
ningen.
Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen
(2010:800), med undantag för huvudmän för elevhälsa i förskoleklass.
3 f §230
Den som omfattas av 8 kap.
Den som omfattas av 8 kap.
1 § hälso- och sjukvårdslagen 1 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska av landstinget er- (2017:30) ska av regionen erbjudas vaccinationer mot smitt- bjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i samma sjukdomar som ingår i
nationella vaccinationsprogram. nationella vaccinationsprogram.
Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen
(2010:800), med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället
229
230
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erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i
allmänna vaccinationsprogram av huvudmannen för elevens utbildning.
5 §231
En behandlande läkare som
En behandlande läkare som
misstänker eller konstaterar fall misstänker eller konstaterar fall
av allmänfarlig sjukdom eller av allmänfarlig sjukdom eller
annan anmälningspliktig sjuk- annan anmälningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål anmäla dom, ska utan dröjsmål anmäla
detta till smittskyddsläkaren i detta till smittskyddsläkaren i
det
där den anmälande denlandstingdär den anmälande
läkaren har sin yrkesverksamhet läkaren har sin yrkesverksamhet
och till Folkhälsomyndigheten. och till Folkhälsomyndigheten.
Anmälan ska göras även beträf- Anmälan ska göras även beträffande annan sjukdom som är eller fande annan sjukdom som är eller
som misstänks vara smittsam, om som misstänks vara smittsam, om
sjukdomen har fått en anmärk- sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett ningsvärd utbredning inom ett
område eller uppträder i en elak- område eller uppträder i en elakartad form.
artad form.
Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen
gäller även
– läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,
– den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
– läkare som utför obduktion.

region

5 kap.
4§
Isolering enligt 1 eller 3 § skall
Isolering enligt 1 eller 3 § ska
ske på en vårdinrättning som ske på en vårdinrättning som
drivs av ett landsting.
drivs av en region.
6§
Har beslut fattats om isolering
Har beslut fattats om isolering
enligt 1 § skall smittskyddsläkar- enligt 1 § ska smittskyddsläkaren
genast underrätta den landsen genast underrätta det
231
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eller den kommun som svarar
för sådana insatser som den isolerade behöver. Smittskyddsläkaren ska därvid lämna de uppgifter om den enskilde som behövs för planering av insatserna.
Regionen eller kommunen ska
i samråd med smittskyddsläkaren förbereda lämpliga åtgärder
för att tillgodose den enskildes
behov då isoleringen upphör.

24 §
Landstinget får förordna
Regionen får förordna någon
någon inom hälso- och sjuk- inom hälso- och sjukvården legivården legitimerad befattnings- timerad befattningshavare, som
havare, som har tillräcklig kom- har tillräcklig kompetens och
petens och erfarenhet, att i chefs- erfarenhet, att i chefsöverläkares
överläkares ställe fullgöra de upp- ställe fullgöra de uppgifter som
gifter som chefsöverläkaren har chefsöverläkaren
enligt 9–23 §§ vid isolering enligt 23 §§ vid isolering enligt 1 eller
1 eller 3 §.
3 §.
Vad som sägs i denna lag om chefsöverläkaren gäller också den
som förordnats enligt första stycket.
6 kap.
8§
En smittskyddsläkare får, om
En smittskyddsläkare får, om
det är lämpligt och smittskydds- det är lämpligt och smittskyddsläkarna är överens om det, över- läkarna är överens om det, överlämna ett smittskyddsärende till lämna ett smittskyddsärende till
en smittskyddsläkare i ett annat en smittskyddsläkare i en annan
landsting.
region.
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12 §232
Uppmärksammar socialnämnUppmärksammar socialnämnden, Polismyndigheten eller Kri- den, Polismyndigheten eller Kriminalvården, efter att ha fått minalvården, efter att ha fått
underrättelse enligt 11 §, i sin underrättelse enligt 11 §, i sin
verksamhet förhållanden som verksamhet förhållanden som
tyder på att den smittade inte tyder på att den smittade inte
följer meddelade förhållningsreg- följer meddelade förhållningsregler, ska detta anmälas till den ler, ska detta anmälas till den
smittskyddsläkare som lämnat smittskyddsläkare som lämnat
underrättelsen. Om smittskydds- underrättelsen. Om smittskyddsläkaren enligt 8 § överlämnat läkaren enligt 8 § överlämnat
ärendet till smittskyddsläkaren i ärendet till smittskyddsläkaren i
ett
landsting, ska anmälanannat
en annan region, ska anmälan
i stället göras till den smitt- i stället göras till den smittskyddsläkaren.
skyddsläkaren.
Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader
från det att underrättelsen enligt 11 § mottagits.
7 kap.
2§
Undersökning, vård och beUndersökning, vård och behandling
handling
minska risken för smittspridning minska risken för smittspridning
och som ges inom landstingets och som ges inom regionens
hälso- och sjukvård eller av en hälso- och sjukvård eller av en
läkare som får ersättning enligt läkare som får ersättning enligt
lagen (1993:1651) om läkar- lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
vårdsersättning eller enligt vårdavtal
landstinget är kost- avtal
regionen med
är kostnadsfri för patienten om det är nadsfri för patienten om det är
fråga om en allmänfarlig sjuk- fråga om en allmänfarlig sjukdom.
dom.
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4 §233
Landstinget har kostnadsRegionen har kostnadsansvar
ansvar för läkemedel som avses i för läkemedel som avses i 1 §.
1 §. Ett öppenvårdsapotek som Ett öppenvårdsapotek som har
har lämnat ut ett sådant läke- lämnat ut ett sådant läkemedel
medel har rätt att få ersättning har rätt att få ersättning för
för kostnaderna för läkemedlet kostnaderna för läkemedlet av
av det
inom vars om- den landsting
inom vars område
råde patienten är bosatt.
patienten är bosatt.
Om patienten inte är bosatt
Om patienten inte är bosatt
inom något landstings område, ska inom någon
område, ska
kostnaderna i stället ersättas av kostnaderna i stället ersättas av
det
inom vars område den landsting
region inom vars område den
den förskrivande läkaren har sin förskrivande läkaren har sin verkverksamhetsort.
samhetsort.
4 a §234
Landstinget har kostnadsRegionen har kostnadsansvar
ansvar för åtgärder som avses i för åtgärder som avses i 2 § och
2 § och för vaccinationer som för vaccinationer som ingår i
ingår i nationella vaccinations- nationella vaccinationsprogram
program enligt 2 kap. 3 f § första enligt 2 kap. 3 f § första stycket.
stycket.
Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet har enligt
skollagens (2010:800) bestämmelser om elevhälsa kostnadsansvar för
vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt
2 kap. 3 f § andra stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:543)
om samtjänst vid medborgarkontor

Härigenom föreskrivs att 1 och 8 §§ samt rubriken närmast före
8 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §235
Statliga myndigheter, en komStatliga myndigheter, en kommun eller ett landsting får ingå mun eller en region får ingå avtal
avtal om att för varandras räk- om att för varandras räkning
ning lämna upplysningar, vägled- lämna
ning, råd och annan sådan hjälp råd
till enskilda och i övrigt hand- enskilda och i övrigt handlägga
lägga förvaltningsärenden med förvaltningsärenden med de bede begränsningar som anges i gränsningar som anges i denna
denna lag eller i förordning (sam- lag eller i förordning (samtjänst
tjänst vid medborgarkontor).
vid medborgarkontor).
Kommuner och landsting

Kommuner och regioner236

8 §237
Förvaltningsuppgifter, som en
Förvaltningsuppgifter, som en
kommun eller ett landsting an- kommun eller region ansvarar för
svarar för och som innefattar och som innefattar myndighetsmyndighetsutövning,
utövning, får omfattas av ett
tas av ett samtjänstavtal endast i samtjänstavtal endast i sådana
sådana fall som anges i andra fall som anges i andra stycket.
stycket.
En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal
enligt 5 § får i den kommunala myndighetens namn
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1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn
som behöver särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 § skollagen
(2010:800), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn
och elever i förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet
som avses i 25 kap. samma lag,
2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,
3. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
enligt en kommunal föreskrift, eller
4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:773)
om kommunalekonomisk utjämning

Härigenom föreskrivs att 1–10, 12–18 §§ lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om inkomst- och kost- melser om inkomst- och kostnadsutjämning för kommuner nadsutjämning för kommuner
och landsting.
och regioner.
Lagen innehåller även bestämmelser om strukturbidrag och införandebidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift.
2§
Med landsting avses i denna lag
Med regioner avses i denna lag
även kommuner som inte ingår i även kommuner som inte ingår i
ett landsting.
en region.
3 §238
I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.
Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag:
De
Uppräknat
skatteunderlag: De
sammanlagda beskattningsbara sammanlagda beskattningsbara
inkomsterna för en kommun eller inkomsterna för en kommun eller
ett landsting enligt Skatteverkets region enligt Skatteverkets bebeslut om slutlig skatt enligt slut om slutlig skatt enligt
56 kap. 2 § skatteförfarande- 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om lagen (2011:1244) i fråga om
kommunal inkomstskatt året kommunal inkomstskatt året
före utjämningsåret, uppräknade före utjämningsåret, uppräknade
med uppräkningsfaktorerna
enmed
uppräkningsfaktorerna
ligt 4 § tredje stycket lagen ligt 4 § tredje stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestäm- (1965:269) med särskilda bestäm238
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melser om kommuns och annan melser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, menighets utdebitering av skatt,
m.m.
m.m.
Uppräknad
: Summan av de uppräknade skatteunderlagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet
den 1 november året före utjämningsåret.
Skatteutjämningsunderlag: Den
Skatteutjämningsunderlag: Den
uppräknade medelskattekraften uppräknade medelskattekraften
multiplicerad med antalet folk- multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen bokförda invånare i kommunen
respektive
landstinget
den respektive
regionen
den
1 november året före utjämnings- 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den pro- året uppräknad med den procentsats som anges i 4 §.
centsats som anges i 4 §.
Medelskattesats:
Varje Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatte- muns och regions skatteunderlag
underlag multiplicerad med dess multiplicerad med dess skatteskattesats varefter summan av sats varefter summan av de
de beräknade beloppen divideras beräknade beloppen divideras
med skatteunderlaget i landet. med skatteunderlaget i landet.
Skatteunderlaget och skattesats- Skatteunderlaget och skattesatsen för kommuner som inte ingår en för kommuner som inte ingår
i ett landsting undantas från i en region undantas från denna
denna beräkning.
beräkning.
Standardkostnad: En för varje
Standardkostnad: En för varje
kommun
landsting beräk- kommun eller region beräknad
nad teoretisk kostnad för var och teoretisk kostnad för var och en
en av de verksamheter och kost- av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, varvid nadsslag som anges i 8 §, varvid
kostnaden beräknas med utgångs- kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av sär- punkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa skild betydelse för att belysa
strukturella förhållanden.
strukturella förhållanden.
Strukturkostnad:
Summan
Strukturkostnad: Summan av
standardkostnaderna för en kom- standardkostnaderna för en kommun eller ett landsting.
mun eller region.
Bidragsminskning: En bidragsBidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån minskning föreligger i den mån
nettot av en kommuns eller ett nettot av en kommuns eller en
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landstings bidrag och avgifter år
2013 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än
nettot av kommunens eller landstingets bidrag och avgifter för
samma år beräknade enligt 5, 6,
9, 10 §§, 11 § andra och tredje
styckena, 12 § andra och tredje
styckena samt 15 och 16 §§.
Avgiftsökning: En avgiftsökning föreligger i den mån nettot
av en kommuns eller ett
tings bidrag och avgifter år 2015
enligt den då gällande lydelsen
av denna lag är större än nettot
av kommunens eller landstingets
bidrag och avgifter för samma år
beräknade enligt 5, 6, 9–12 §§,
13 § första och tredje styckena
samt 15 och 16 §§.

Författningsförslag

regions bidrag och avgifter år
2013 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än
nettot av kommunens eller regionens bidrag och avgifter för
samma år beräknade enligt 5, 6,
9, 10 §§, 11 § andra och tredje
styckena, 12 § andra och tredje
styckena samt 15 och 16 §§.
Avgiftsökning: En avgiftsökning föreligger i den mån nettot
av en kommuns ellerlandsen regions
bidrag och avgifter år 2015 enligt den då gällande lydelsen av
denna lag är större än nettot av
kommunens eller regionens bidrag
och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9–12 §§, 13 §
första och tredje styckena samt
15 och 16 §§.

4 §239
Vid beräkning av skatteutjämVid beräkning av skatteutjämningsunderlaget för en kommun ningsunderlaget för en kommun
och för ett landsting ska procent- och
en region ska procentsatsen vara 115 procent.
satsen vara 115 procent.
5§
En kommun eller ett landsting
En kommun eller region vars
vars skatteutjämningsunderlag är skatteutjämningsunderlag
är
högre än det uppräknade skatte- högre än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett in- underlaget har rätt till ett inkomstutjämningsbidrag
som komstutjämningsbidrag
som
motsvarar mellanskillnaden, mul- motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats tiplicerad med den skattesats
som fastställs enligt 7 §.
som fastställs enligt 7 §.
239
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6§
En kommun eller ett
ting vars skatteutjämningsunderlag är lägre än det uppräknade
skatteunderlaget skall betala en
inkomstutjämningsavgift som
motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats
som fastställs enligt 7 §.

En kommun ellerlandsregion vars
skatteutjämningsunderlag är lägre
än det uppräknade skatteunderlaget ska betala en inkomstutjämningsavgift som motsvarar
mellanskillnaden,
med den skattesats som fastställs
enligt 7 §.

7 §240
Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesatser) som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6.
De länsvisa skattesatserna ska
De länsvisa skattesatserna ska
för bidragsberättigade kommuner för bidragsberättigade kommuner
fastställas utifrån 95 procent av fastställas utifrån 95 procent av
medelskattesatsen år 2003 och medelskattesatsen år 2003 och
för bidragsberättigade landsting för bidragsberättigade regioner
utifrån 90 procent av medel- utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år.
skattesatsen samma år.
För avgiftsskyldiga kommuner
För avgiftsskyldiga kommuner
och landsting ska de länsvisa och regioner ska de länsvisa
skattesatserna i stället fastställas skattesatserna i stället fastställas
utifrån 85 procent av medel- utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.
skattesatsen år 2003.
8 §241
För varje kommun beräknas standardkostnaden för
1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. skollagen (2010:800),
2. förskoleklass och grundskola,
3. gymnasieskola,
4. individ- och familjeomsorg,
5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund,
6. äldreomsorg,
240
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7. befolkningsförändringar,
8. bebyggelsestruktur, och
9. löner.
För
landsting beräknas
För varje region
varjeberäknas stanstandardkostnaden för
dardkostnaden för
1. hälso- och sjukvård,
2. befolkningsförändringar, och
3. löner.
En standardkostnad beräknas
En standardkostnad beräknas
också
också för kollektivtrafik. Kost- för
naden fördelas mellan kommuner naden fördelas mellan kommuner
och landsting enligt bestämmel- och regioner enligt bestämmelser som regeringen meddelar.
ser som regeringen meddelar.
9§
En kommun eller ett
En kommun ellerlandsregion vars
ting vars strukturkostnad per in- strukturkostnad per invånare
vånare överstiger den för landet överstiger den för landet genomgenomsnittliga strukturkostna- snittliga strukturkostnaden per
den per invånare har rätt till ett invånare har rätt till ett kostkostnadsutjämningsbidrag som nadsutjämningsbidrag som motmotsvarar mellanskillnaden, mul- svarar mellanskillnaden, multitiplicerad med antalet invånare i plicerad med antalet invånare i
kommunen eller landstinget.
kommunen eller regionen.
10 §
En kommun eller ett
En kommun ellerlandsregion vars
ting vars strukturkostnad per in- strukturkostnad per invånare
vånare understiger den för landet understiger den för landet
genomsnittliga strukturkostna- genomsnittliga strukturkostnaden
skall betala en den
per
ska betala en
kostnadsutjämningsavgift som kostnadsutjämningsavgift som
motsvarar mellanskillnaden, mul- motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i tiplicerad med antalet invånare i
kommunen eller landstinget.
kommunen eller regionen.
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12 §242
Ett
har rätt till ett
En landsting
region har rätt till ett
strukturbidrag enligt följande.
strukturbidrag enligt följande.
Ett landsting som år 2004 haft
En region som år 2004 haft
en beräknad standardkostnad för en beräknad standardkostnad för
små landsting har rätt till ett små regioner har rätt till ett bidrag
bidrag med motsvarande belopp. med motsvarande belopp.
Ett landsting som år 2013 fått
En region som år 2013 fått
strukturbidrag för bidragsminsk- strukturbidrag för bidragsminskning har rätt till ett bidrag mot- ning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av beloppet svarande den del av beloppet
som överstiger 0,11 procent av som överstiger 0,11 procent av
det uppräknade skatteunderlaget det uppräknade skatteunderlaget
år 2014.
år 2014.
13 §243
En kommun eller ett
En kommun ellerlandsregion som
ting som får en bidragsminskning får en bidragsminskning har rätt
har
till ett rätt
årligt införandebidrag för
bidrag för den del av bidrags- den del av bidragsminskningen
minskningen som överstiger som överstiger 250 kronor per
250 kronor per invånare.
invånare.
En kommun eller ett
En kommun ellerlandsregion som
ting som får en avgiftsökning har får en avgiftsökning har rätt till
rätt till ett årligt införandebidrag ett årligt införandebidrag för den
för den del av avgiftsökningen del av avgiftsökningen som översom överstiger 250 kronor per stiger 250 kronor per invånare.
invånare.
Införandebidragen ska därefter årligen minska med 250 kronor
per invånare och bidrag till dess respektive bidrag upphör.
15 §
Om statens samlade utgifter
Om statens samlade utgifter
för inkomstutjämningsbidrag, för inkomstutjämningsbidrag,
kostnadsutjämningsbidrag,
kostnadsutjämningsbidrag,
turbidrag och införandebidrag, turbidrag och införandebidrag,
242
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minskade med statens samlade
inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är lägre än statens
anslag för dessa bidrag, skall skillnaden fördelas till kommuner
respektive landsting som regleringsbidrag, med ett enhetligt
belopp per invånare i landet.
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minskade med statens samlade
inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är lägre än statens
anslag för dessa bidrag, ska skillnaden fördelas till kommuner
respektive regioner som regleringsbidrag, med ett enhetligt
belopp per invånare i landet.

16 §
Om statens samlade utgifter
Om statens samlade utgifter
för inkomstutjämningsbidrag, för
kostnadsutjämningsbidrag,
kostnadsutjämningsbidrag,
turbidrag och införandebidrag, turbidrag och införandebidrag,
minskade med statens samlade minskade med statens samlade
inkomster från inkomstutjäm- inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjäm- ningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är högre än statens ningsavgifter, är högre än statens
anslag för dessa bidrag, skall skill- anslag för dessa bidrag, ska skillnaden betalas av kommuner re- naden betalas av kommuner respektive landsting i form av reg- spektive regioner i form av regleringsavgift, med ett enhetligt leringsavgift, med ett enhetligt
belopp per invånare i landet.
belopp per invånare i landet.
17 §244
Avgifter och bidrag beräknas
Avgifter och bidrag beräknas
på grundval av antalet folkbok- på grundval av antalet folkbokförda invånare i en kommun eller förda invånare i en kommun eller
i ett landsting den 1 november region den 1 november året före
året före utjämningsåret och den utjämningsåret och den indelindelning av kommuner och ning av kommuner och regioner
landsting som gäller vid början som gäller vid början av utjämav utjämningsåret, om inte annat ningsåret, om inte annat följer
följer av 17 a §.
av 17 a §.
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17 a §245
Beräkningen av strukturbidrag
Beräkningen av strukturbidrag
samt standardkostnader för be- samt standardkostnader för befolkningsförändringar och be- folkningsförändringar och bebyggelsestruktur för en kommun byggelsestruktur för en kommun
som sammanläggs med en annan som sammanläggs med en annan
kommun eller flera andra kom- kommun eller flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) muner enligt lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning om ändringar i Sveriges indelning
i kommuner och landsting,
ska
i
kommuner
regioner, ska
göras enligt följande.
göras enligt följande.
Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader
för befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur ska, det utjämningsår då indelningsändringen träder i kraft och de därpå följande
tre åren, grundas på det högsta värdet på dessa bidrag och kostnader
beräknade på grundval av den indelning av kommuner
1. som gäller den januari utjämningsåret, eller
2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska
utgå från de i sammanläggningen ingående kommunernas strukturbidrag samt standardkostnader för respektive kostnadsslag.
18 §
Skatteverket beslutar senast
Skatteverket beslutar senast
den 20 januari under utjämnings- den 20 januari under utjämningsåret preliminärt om bidrag re- året preliminärt om bidrag respektive avgifter för varje kom- spektive avgifter för varje kommun och landsting.
mun och region.
En kommun eller ett
En kommun landsting
eller region får
får senast den 15 februari under senast den 15 februari under ututjämningsåret till Skatteverket jämningsåret till Skatteverket påpåtala brister och oriktiga upp- tala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet.
gifter i underlaget för beslutet.
Skatteverket fastställer bidrag
Skatteverket fastställer bidrag
respektive avgifter för varje kom- respektive avgifter för varje kom-
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mun och landsting senast den mun och region senast den
15 april under utjämningsåret.
15 april under utjämningsåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 16 § lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
16 §246
Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar
i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
1. verksamhet som staten, ett
1. verksamhet som staten, en
landsting eller en kommun an- region eller en kommun ansvarar
svarar för enligt lag eller annan för
författning och
fattning och
a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i
unionsregistret,
b) som för att kunna fullgöras förutsätter
tion om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller
c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild
verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter
utgör underlag för prövningar eller beslut.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg
i anledning av brott

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2005:225) om rättsintyg
i anledning av brott ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Landsting får ta ut en avgift
Regioner får ta ut en avgift av
av den myndighet som har be- den myndighet som har beslutat
slutat att inhämta ett rättsintyg, att inhämta ett rättsintyg, om
om detta har utfärdats i tjänsten detta har utfärdats i tjänsten av
av läkare inom den offentligt be- läkare inom den offentligt bedrivna vården.
drivna vården.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
10 §
En koncession får för sin
En koncession får för sin
giltighet göras beroende av att giltighet göras beroende av att
den som innehar koncessionen den som innehar koncessionen
ställer säkerhet för kostnaderna ställer säkerhet för kostnaderna
för att ta bort den berörda led- för att ta bort den berörda ledningen eller anläggningen och att ningen eller anläggningen och att
vidta andra åtgärder för åter- vidta andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner, ställning. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund regioner och kommunalförbund
behöver inte ställa säkerhet.
behöver inte ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.
I fråga om säkerhetens beI fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 § ut- skaffenhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken.
ska
prövas av regeringen eller, efter prövas av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, till- regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten och förvaras synsmyndigheten och förvaras
av länsstyrelsen i det län där av länsstyrelsen i det län där
verksamheten bedrivs.
verksamheten bedrivs.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 46 §, 10 kap. 18 § och 21 kap.
2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
46 §247
Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en
lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i
konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar
om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Revisorn i ett aktiebolag som
Revisorn i ett aktiebolag som
omfattas av 2 kap. 3 § offent- omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
bolagets angelägenheter till de för- bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kom- troendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana munen, regionen eller i sådana
kommunalförbund som kom- kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.
munen eller regionen ingår i.
Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är
skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen.
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10 kap.
18 §248
Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, en annan
lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i
konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.
Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna
upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren
under förundersökning i brottmål.
Lekmannarevisorn i ett aktieLekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § bolag som omfattas av 2 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
bolagets angelägenheter till de för- bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kom- troendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana munen, regionen eller i sådana
kommunalförbund som kom- kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.
munen eller regionen ingår i.
21 kap.
2 §249
Bestämmelserna i 1 § gäller inte om
1. gäldenären är en kommun,
1. gäldenären är en kommun,
ett landsting eller ett kommunal- en
eller ett kommunalregion
förbund,
förbund,
2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande
bolaget ingår,
3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget
lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, eller
4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av motsvarande slag i vilken moderorganisationen är
1. en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078),
248
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2. en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
3. kommun, landsting eller
3. kommun, region eller komkommunalförbund.
munalförbund.
Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller
dennes närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn
i vissa finansiella förbindelser m.m.

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt Lagrådsremissen
En ändamålsenlig kommunal
bokföring och redovisning

Föreslagen lydelse

6§
En öppen redovisning och en
En öppen redovisning och en
separat redovisning enligt 3 och separat redovisning enligt 3 och
4 §§ som avser verksamhet som 4 §§ som avser verksamhet som
bedrivs inom en kommun eller bedrivs inom en kommun eller
ett landsting och som inte utgör region och som inte utgör räkenräkenskapsinformation
enligt skapsinformation enligt lagen
lagen (2018:000) om kommunal (2018:000) om kommunal bokbokföring och redovisning ska föring och redovisning ska arkivarkiveras i enlighet med bestäm- eras i enlighet med bestämmelmelserna om bevarande och arkiv- serna om bevarande och arkivering m.m. i 3 kap. 12–15 §§ den ering m.m. i 3 kap. 12–15 §§ den
lagen. Detsamma gäller uppgifter lagen. Detsamma gäller uppgifter
av betydelse för redovisningarna. av betydelse för redovisningarna.
Sådana redovisningar och uppgifter som sägs i första stycket och
som avser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person
vilken omfattas av bokföringslagen (1999:1078) ska arkiveras i enlighet med bestämmelserna om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen även
om informationen inte utgör räkenskapsinformation i bokföringslagens mening.
I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare bestämmelser om arkivering.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund250 samt 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund
och samordningsförbund

Lag om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner,
regioner, kommunalförbund
och samordningsförbund

1 §251
Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning för
kommuner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200)
och skyldighet att i vissa fall justera en sådan ersättning.
Det som sägs om kommun i
Det som sägs om kommun i
denna lag gäller även landsting och denna lag gäller även region och
kommunalförbund samt samord- kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § ningsförbund som avses i 4 §
lagen (2003:1210) om finansiell lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliterings- samordning av rehabiliteringsinsatser.
insatser.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i vallagen (2005:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)
dels att 1 kap. 1, 3 och 4 §§, 2 kap. 1–3, 5–7, 10, 14 och 15 §§,
4 kap. 1, 5, 7–10, 13, 15 och 19 §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 8 §, 7 kap. 6
och 12 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 2 §, 14 kap. 1, 6, 8, 13, 15, 21, 22, 27–
29 §§ och 15 kap. 3, 10, 11, 13 §§ och rubriken närmast före 4 kap.
5 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 14 kap. 26 § ska lyda ”Valet till
region- och kommunfullmäktige”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §252
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till ser om genomförande av val till
riksdagen, landstings- och kom- riksdagen, region- och kommunmunfullmäktige samt Europa- fullmäktige samt Europaparlaparlamentet.
mentet.
Vissa grundläggande bestämmelser om val finns i regeringsformen och kommunallagen (2017:725).
Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande.
AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 kap. – Inledande bestämmelser
2 kap. – Partier och kandidater
3 kap. – Valmyndigheter m.m.
4 kap. – Valkretsar och valdistrikt m.m.
5 kap. – Röstlängder och röstkort
6 kap. – Valsedlar och kuvert
AVDELNING II. GENOMFÖRANDE AV VAL
7 kap. – Allmänna bestämmelser om röstning
8 kap. – Allmänna bestämmelser om röstmottagning
9 kap. – Röstmottagning i vallokal
10 kap. – Röstmottagning i röstningslokal
252
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AVDELNING III. RÄKNING AV RÖSTER
11 kap. – Preliminär rösträkning i vallokal
12 kap. – Valnämndens rösträkning
13 kap. – Slutlig rösträkning
AVDELNING IV. FÖRDELNING AV MANDAT
14 kap. – Fördelning av mandat
AVDELNING V. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER
15 kap. – Överklagande
3 §253
Ordinarie
Ordinarie
och ordinarie val till landstings- och ordinarie val till region- och
och kommunfullmäktige ska hål- kommunfullmäktige ska hållas
las samma dag. Valdag ska vara samma dag. Valdag ska vara den
den andra söndagen i september. andra söndagen i september. Val
Val till Europaparlamentet ska till Europaparlamentet ska hållas
hållas i juni vart femte år. Om i juni vart femte år. Om
Europeiska unionens råd i ett Europeiska unionens råd i ett
särskilt fall beslutar det, ska valet särskilt fall beslutar det, ska
i stället hållas i april, maj eller valet i stället hållas i april, maj
juli valåret.
eller juli valåret.
Vid
Vid omval omval
till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag stämmer regeringen vilken dag
som ska vara valdag. Vid omval som ska vara valdag. Vid omval
till landstings- och kommunfull- till region- och kommunfullmäktige bestämmer den centrala mäktige bestämmer den centrala
valmyndigheten, efter samråd valmyndigheten, efter samråd
med länsstyrelsen, vilken dag med länsstyrelsen, vilken dag som
som ska vara valdag. Ett omval ska vara valdag. Ett omval ska
ska hållas så snart det kan ske hållas så snart det kan ske och
och senast inom tre månader senast inom tre månader efter
efter beslut om omval.
beslut om omval.
Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara valdag.
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Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens talman, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken
dag som ska vara valdag.
Vid extra val enligt 5 kap.
Vid extra val enligt 5 kap.
10 § kommunallagen (2017:725) 10 § kommunallagen (2017:725)
bestämmer landstings- eller kom- bestämmer region- eller kommunfullmäktige, efter samråd munfullmäktige, efter samråd
med den centrala valmyndighet- med
en och länsstyrelsen, vilken dag en och länsstyrelsen, vilken dag
som ska vara valdag.
som ska vara valdag.
4§
Den som har rösträtt vid val till riksdagen har rösträtt också vid
val till Europaparlamentet.
Medborgare i någon av EuroMedborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater peiska unionens medlemsstater
(unionsmedborgare) som har (unionsmedborgare) som har
rösträtt vid val till landstings- rösträtt vid val till region- och
och kommunfullmäktige och som kommunfullmäktige och som vid
vid val till Europaparlamentet inte val
röstar i någon annan medlems- röstar i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, har stat i Europeiska unionen, har
rösträtt vid ett sådant val i rösträtt vid ett sådant val i
Sverige.
Sverige.
2 kap.
1 §254
Ett parti som vill registrera sin beteckning ska skriftligen anmäla
detta hos den centrala valmyndigheten.
Om anmälan görs senast den
Om anmälan görs senast den
sista februari det år då ordinarie sista februari det år då ordinarie
val
lands- valtill
regiontings- och kommunfullmäktige och kommunfullmäktige eller
eller val till Europaparlamentet val till Europaparlamentet ska
ska hållas, gäller registreringen hållas, gäller registreringen från
från och med det valet.
och med det valet.
254
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Om det är fråga om ett extra val ska en anmälan i stället göras
senast en vecka efter det att beslutet om valdag har meddelats för
att registreringen ska gälla från och med det valet.
2§
Av en anmälan ska det framAv en anmälan skall det framgå vilket slag av val den gäller. gå vilket slag av val den gäller.
Om den avser val till landstings- Om den avser val till regionska
eller
skall eller
kommunfullmäktige,
det framgå vilket landsting eller det framgå vilken region eller
vilken kommun den gäller.
vilken kommun den gäller.
Tillsammans med en anmälan
Tillsammans med en anmälan
skall partiet lämna förklaringar ska partiet lämna förklaringar
enligt 4 § eller ett intyg om att enligt 4 § eller ett intyg om att
sådana förklaringar har visats sådana förklaringar har visats
upp för notarius publicus.
upp för notarius publicus.
3 §255
En partibeteckning ska registreras om följande villkor är uppfyllda:
1. Partibeteckningen ska bestå av eller innehålla ord. Den får
innehålla en partisymbol.
2. Om ett parti inte redan är representerat i den beslutande församling som anmälan gäller, ska anmälan ha ett dokumenterat stöd
av minst
a) för val till riksdagen: 1 500 personer som har rösträtt i hela
landet,
b) för val till landstings- eller
b) för val till region- eller
kommunfullmäktige: 100 respek- kommunfullmäktige: 100 respektive 50 personer som har rösträtt tive 50 personer som har rösträtt
i det
eller den kommun i denlandstingeller den kommun
som anmälan gäller,
som anmälan gäller,
c) för val till Europaparlamentet: 1 500 personer som har rösträtt i hela landet.
3. Partibeteckningen ska inte kunna antas bli förväxlad med en
beteckning som redan
a) är registrerad, eller
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b) har anmälts för registrering, om beteckningarna skulle
komma att bli registrerade för samma val.
4. Partibeteckningen ska inte kunna antas bli förväxlad med en
beteckning som tidigare gällt för samma slag av val men som avregistrerats för högst fem år sedan på grund av namnbyte.
5. Partibeteckningen ska inte kunna antas bli förväxlad med en
beteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i
val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande enligt 15 § andra eller
tredje stycket, om beteckningarna skulle komma att gälla i samma
val.
5§
Om en partibeteckning regiOm en partibeteckning registreras för val till riksdagen, streras för val till riksdagen,
gäller registreringen också för val gäller registreringen också för
till landstings- och kommunfull- val
region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för mäktige i hela landet samt för
val till Europaparlamentet. Om val till Europaparlamentet. Om
registreringen avser val till lands- registreringen avser val till
tingsfullmäktige, gäller den val i regionfullmäktige, gäller den val i
det landstinget och val till kom- den
och val till kommmunfullmäktige i de kommuner unfullmäktige i de kommuner
som ligger inom landstinget.
I inom regionen. I övriga
som ligger
övriga fall gäller registreringen fall gäller registreringen endast
endast för det val som anmälan för det val som anmälan avser.
avser.
6§
Om ett parti som har registrerat en partibeteckning medger det,
kan ett annat parti få samma beteckning registrerad
1. för val till riksdagen även
1. för val till riksdagen även
om beteckningen redan är regi- om beteckningen redan är registrerad för val till landstings- strerad
region- eller
eller kommunfullmäktige, eller
kommunfullmäktige, eller
2. för val till landstingsfull2. för val till regionfullmäktige,
mäktige, även om partibeteck- även om partibeteckningen redan
ningen redan är registrerad för är registrerad för val till komval till kommunfullmäktige inom munfullmäktige inom regionen.
landstinget.
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Detta gäller också om det första partiets ansökan ännu inte lett
till registrering, när det andra partiet lämnar in sin ansökan.
7§
En registrerad partibeteckning
En registrerad partibeteckning
skall avregistreras om partiet
ska avregistreras om partiet
1. begär det, eller
1. begär det, eller
2. inte har anmält kandidater
2. inte har anmält kandidater
för två ordinarie val i följd till för två ordinarie val i följd till
riksdagen, till landstings- eller riksdagen, till region- eller komkommunfullmäktige eller till munfullmäktige eller till EuropaEuropaparlamentet.
parlamentet.
10 §
En anmälan av kandidater skall
En anmälan av kandidater ska
avse
avse
1. för val till riksdagen: en viss valkrets,
2. för val till kommun- eller
2. för val till kommun- eller
landstingsfullmäktige: kommunen regionfullmäktige:
kommunen
eller landstinget,
eller regionen,
3. för val till Europaparlamentet: hela landet.
14 §
Ett parti som vill delta i ett
Ett
val ska skriftligen anmäla detta val ska skriftligen anmäla detta
till den centrala valmyndigheten. till den centrala valmyndigheten.
Av anmälan ska det framgå Av anmälan ska det framgå
vilken beteckning partiet går till vilken beteckning partiet går till
val under (partibeteckning) och val under (partibeteckning) och
vilket slag av val anmälan gäller. vilket slag av val anmälan gäller.
Om anmälan avser val till lands- Om anmälan avser val till regiontings- eller kommunfullmäktige, eller kommunfullmäktige, ska
ska det framgå vilket landsting det framgå vilken region eller
eller vilken kommun den gäller. vilken kommun den gäller.
15 §
Om ett parti anmäls för val
Om ett parti anmäls för val
till riksdagen, gäller anmälan till riksdagen, gäller anmälan
också
landstings- och också för val till region- och för

256

parti

SOU 2018:10

Författningsförslag

kommunfullmäktige i hela landet kommunfullmäktige i hela landet
och för val till Europaparlamen- och för val till Europaparlamentet. I övriga fall gäller anmälan tet. I övriga fall gäller anmälan
endast för det val som anmälan endast för det val som anmälan
avser.
avser.
Ett parti som är representerat i en beslutande församling ska vid
nästa val anses ha anmält deltagande i val i den omfattning som
följer av första stycket.
Ett parti som har anmält kandidater enligt 9 § ska anses ha anmält deltagande i valet.
4 kap.
1§
För val till riksdagen, landsFör val till riksdagen, regiontingsfullmäktige och kommun- fullmäktige och kommunfullmäkfullmäktige skall det finnas geo- tige ska det finnas geografiskt
grafiskt avgränsade områden för avgränsade områden för vilka det
vilka det skall väljas ledamöter till ska väljas ledamöter till den beden beslutande församling valet slutande församling valet gäller
gäller (valkretsar). För val till (valkretsar).
Europaparlamentet utgör landet parlamentet utgör landet en
en enda valkrets.
enda valkrets.
Om inte annat anges skall vid
Om inte annat anges ska vid
tillämpningen av detta kapitel an- tillämpningen av detta kapitel antalet röstberättigade vid ett val talet röstberättigade vid ett val
beräknas på grundval av uppgift- beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen erna i folkbokföringsdatabasen
enligt lagen (2001:182) om be- enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i handling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokförings- Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars valåret.
verksamhet den 1 mars valåret.
Val till landstingsfullmäktige

Val till regionfullmäktige

5§
Vid
landstingsfullmäkVid
val
regionfullmäktige
tige är landstinget en enda valkrets, är regionen en enda valkrets, om
om inte fullmäktige beslutar att inte fullmäktige beslutar att dela
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dela in landstinget i två eller flera in regionen i två eller flera valvalkretsar.
kretsar.
En valkrets ska omfatta en eller flera kommuner, om inte något
annat följer av 6 § andra stycket.
7§
Om en kommun delas in i
Om en kommun delas in i
två eller flera valkretsar för val två eller flera valkretsar för val
till landstingsfullmäktige och om till regionfullmäktige och om
kommunen är indelad i valkretsar kommunen är indelad i valkretsar
för val till kommunfullmäktige, för val till kommunfullmäktige,
skall gränsen för en valkrets för ska gränsen för en valkrets för
val
landstingsfullmäktige sam- valtill
till regionfullmäktige sammanmanfalla med gränsen för en val- falla med gränsen för en valkrets
krets för val till kommunfull- för val till kommunfullmäktige.
mäktige.
8§
Indelningen i valkretsar skall,
Indelningen
ska,
sedan kommunerna inom lands- sedan kommunerna inom regiontinget har fått tillfälle att yttra en har fått tillfälle att yttra sig,
sig, beslutas av landstingsfull- beslutas av regionfullmäktige
mäktige senast den 31 oktober senast den 31 oktober året före
året före det valår då den nya in- det valår då den nya indelningen
delningen skall gälla för första ska gälla för första gången. För
gången.
skall beslutet att
ska beslutet vara fastvara fastställt av länsstyrelsen.
ställt av länsstyrelsen.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om indelning bestämma att beslut om indelning
i valkretsar får meddelas senare i valkretsar får meddelas senare
än den dag som anges i första än den dag som anges i första
stycket.
stycket.
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9 §256
Mandaten i landstingsfullMandaten i regionfullmäktige
mäktige i ett landsting som är in- i en
som
indelad i val- region
delat i valkretsar består av fasta kretsar består av fasta valkretsvalkretsmandat och utjämnings- mandat och utjämningsmandat.
mandat.
Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat. Om talet
blir brutet när antalet fasta valkretsmandat beräknas, ska det rundas
av till närmaste lägre hela tal. Återstående mandat är utjämningsmandat.
10 §257
Om ett landsting är indelat i
Om en region är indelad i valvalkretsar,
kretsar, ska länsstyrelsen senast
senast den 30 april det år då den 30 april det år då ordinarie
ordinarie val ska hållas besluta val ska hållas besluta hur många
hur många fasta valkretsmandat fasta valkretsmandat som varje
som varje valkrets ska ha. Det valkrets ska ha. Det ska göras på
ska göras på följande sätt.
följande sätt.
Antalet personer som har
Antalet personer som har
rösträtt landstinget delas med rösträtt i regionen delas med
antalet fasta valkretsmandat och antalet fasta valkretsmandat och
därefter delas antalet personer därefter delas antalet personer
som har rösträtt i varje valkrets som
med det tal som blir resultatet med det tal som blir resultatet
av den beräkningen. Varje gång av den beräkningen. Varje gång
som antalet som har rösträtt i en som antalet som har rösträtt i en
valkrets är jämnt delbart med valkrets är jämnt delbart med
detta tal får den valkretsen ett detta tal får den valkretsen ett
mandat.
mandat.
Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får
valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de
överskott som uppstår vid beräkningen. När överskottstalen är lika
stora i två eller flera valkretsar, ska lotten avgöra vilken valkrets
som ska få mandatet.
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Regeringen eller den myndighet som beslutar om ändring
i landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om fördelning av mandat får meddelas
senare än den dag som anges i
första stycket.

13 §
Indelningen
skall
Indelningen i valkretsar ska
beslutas av kommunfullmäktige beslutas av kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året före senast den 31 oktober året före
det valår då den nya indelningen det valår då den nya indelningen
skall gälla för första gången. För ska gälla för första gången. För
att
skall beslutet vara fast- att
gälla
ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.
ställt av länsstyrelsen.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om indelning bestämma att beslut om indelning
i valkretsar får meddelas senare i valkretsar får meddelas senare
än som sägs i första stycket.
än som sägs i första stycket.
15 §258
Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast
den 30 april det år då ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta
valkretsmandat som varje valkrets ska ha. Det ska göras på följande
sätt.
Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med antalet fasta valkretsmandat och därefter delas antalet personer som
har rösträtt i varje valkrets med det tal som blir resultatet av den
beräkningen. Varje gång som antalet som har rösträtt i en valkrets
är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat.
Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får
valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de
258
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överskott som uppstår vid beräkningen. När överskottstalen är lika
stora i två eller flera valkretsar, ska lotten avgöra vilken valkrets
som ska få mandatet.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om fördel- bestämma att beslut om fördelning av mandat får meddelas ning av mandat får meddelas
senare än den dag som anges i senare än den dag som anges i
första stycket.
första stycket.
19 §
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om indelning bestämma att beslut om indelning
i valdistrikt får meddelas senare i valdistrikt får meddelas senare
än den dag som anges i 18 §.
än den dag som anges i 18 §.
5 kap.
2 a §259
Vid val till kommunfullmäktiVid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige ska ge och regionfullmäktige ska
unionsmedborgare som enligt unionsmedborgare som enligt
1 kap. 7 § andra stycket kom- 1 kap. 7 § andra stycket kommumunallagen (2017:725) har röst- nallagen (2017:725) har rösträtt
rätt tas upp i röstlängd om de tas upp i röstlängd om de skriftskriftligen senast 30 dagar före ligen senast 30 dagar före valdagvaldagen hos den centrala val- en hos den centrala valmyndigmyndigheten
heten
1. anmäler att de vill bli upptagna i röstlängden, och
2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt sin födelsetid
eller i förekommande fall sitt personnummer.
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Väljare som har tagits upp i röstlängd enligt denna paragraf står
kvar där tills de stryks från den på egen begäran eller villkoren för
rösträtt inte längre är uppfyllda.
6 kap.
8§
Följande partier som ställer upp i ett val har rätt till valsedlar på
statens bekostnad:
1. vid val till riksdagen: parti som vid valet får eller vid något av
de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i
hela landet eller som ändå är eller genom valet blir representerat i
riksdagen,
2. vid val till landstings- eller
2. vid val till region- eller
kommunfullmäktige: parti som kommunfullmäktige: parti som är
är eller genom valet blir represen- eller genom valet blir representerat i fullmäktige,
terat i fullmäktige,
3. vid val till Europaparlamentet: parti som vid valet får eller vid
något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än
1 procent av rösterna i hela landet.
I samtliga fall avser rätten till fria valsedlar ett antal som motsvarar högst tre gånger antalet röstberättigade i
1. vid val till riksdagen: valkretsen,
2. vid övriga val: valet.
Vid tillämpningen av andra stycket beräknas antalet röstberättigade på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet den 1 mars valåret.
7 kap.
6§
Vid ordinarie val till riksdagVid ordinarie val till riksdagen och till landstings- och kom- en och till region- och kommunmunfullmäktige samt val till fullmäktige samt val till EuropaEuropaparlamentet får en budröst parlamentet får en budröst göras
göras i ordning tidigast 24 dagar i ordning tidigast 24 dagar före
före valdagen.
valdagen.
Vid andra val får en budröst göras i ordning tidigast 10 dagar
före valdagen. En budröst som lämnas hos en utlandsmyndighet får
i dessa fall dock göras i ordning tidigast 20 dagar före valdagen.
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12 §
Brevröster får göras i ordning tidigast 45 dagar före valdagen.
Vid andra val än ordinarie val
Vid andra val än ordinarie val
till riksdagen och till landstings- till riksdagen och till region- och
och kommunfullmäktige samt val kommunfullmäktige samt val till
till Europaparlamentet får brev- Europaparlamentet får brevröster
röster dock göras i ordning först dock göras i ordning först sedan
sedan det har beslutats vilken det har beslutats vilken dag valet
ska hållas.
dag valet skall hållas.
8 kap.
2§
I anslutning till ett röstmotI anslutning till ett röstmottagningsställe skall det ordnas en tagningsställe ska det ordnas en
lämplig plats där valsedlar kan lämplig plats där valsedlar kan
läggas ut. Om detta inte är möj- läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ligt får en sådan plats i stället
ordnas inne i lokalen. På denna ordnas inne i lokalen. På denna
plats skall väljarna ha tillgång till plats ska väljarna ha tillgång till
1. valsedlar med enbart valbeteckning,
2. valsedlar med parti- och valbeteckning
a) för val till riksdagen samt
a) för val till riksdagen samt
landstings- och kommunfull- region- och kommunfullmäktige
mäktige för varje parti som vid för varje parti som vid något av
något av de två senaste riksdags- de två senaste riksdagsvalen har
valen har fått mer än 1 procent fått mer än 1 procent av rösterna
av rösterna i hela landet,
i hela landet,
b) för val till landstings- och
b) för val till region- och
kommunfullmäktige för varje kommunfullmäktige för varje
parti som redan är representerat parti som redan är representerat
där och som inte uppfyller krav- där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röst- en i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det mottagningsställen inom den
landsting eller den kommun där region eller den kommun där
partiet är representerat,
partiet är representerat,
3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet
något av de två senaste valen till
Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela
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landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter
om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel.
De partier som deltar i valen
De partier som deltar i valen
skall också kunna lägga ut sina ska också kunna lägga ut sina valvalsedlar på denna plats.
sedlar på denna plats.
Vad som sägs i första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att partiet har gjort en begäran enligt 6 kap. 7 §.
10 kap.
2§
Vid ordinarie val till riksdagen
Vid ordinarie val till riksdagen
och till landstings- och kommun- och
region- och kommunfullmäktige samt vid val till fullmäktige samt vid val till
Europaparlamentet får röstmot- Europaparlamentet får röstmottagningen påbörjas
tagningen påbörjas
1. i röstningslokaler som en kommun har anordnat: tidigast den
artonde dagen före valdagen,
2. hos en utlandsmyndighet: tidigast den tjugofjärde dagen före
valdagen.
Vid andra val får röstmottagningen påbörjas
1. i röstningslokaler som en kommun har anordnat: tidigast den
tionde dagen före valdagen,
2. hos en utlandsmyndighet: tidigast den tjugonde dagen före
valdagen.
Röstmottagningen får pågå
1. i röstningslokaler som en kommun har anordnat: till och med
valdagen,
2. hos en utlandsmyndighet: så länge att de fönsterkuvert som
har gjorts i ordning kan antas vara hos den centrala valmyndigheten
senast dagen före valdagen.
14 kap.
1§
Den centrala valmyndigheten
Den centrala valmyndigheten
skall på grundval av resultatet av ska på grundval av resultatet av
den slutliga rösträkningen för- den slutliga rösträkningen fördela mandaten i riksdagen och dela mandaten i riksdagen och
Europaparlamentet samt fastställa Europaparlamentet samt fastställa
vilka kandidater som har valts vilka kandidater som har valts
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till ledamöter och ersättare.
I fråga om val till region- och
kommunfullmäktige ska länsstyrelsen fördela mandaten mellan
partierna
fastställa vilka kandidater som
har och ersäthar valts till ledamöter
tare.

6 §260
Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en enda
valkrets ska fördelas mellan partier som fått minst 2 procent av
rösterna i kommunen. I en kommun som är indelad i två eller flera
valkretsar ska mandaten fördelas mellan partier som fått minst
3 procent av rösterna i kommunen.
Mandaten i landstingsfullMandaten i regionfullmäktige
mäktige ska fördelas mellan par- ska fördelas mellan partier som
tier som fått minst 3 procent av fått minst 3 procent av rösterna
i regionen.
rösterna i landstinget.
Mandaten i Europaparlamentsvalet ska fördelas mellan partier
som fått minst 4 procent av rösterna i landet.
8 §261
Vid fördelningen av mandat i
Vid fördelningen av mandat i
sådana landsting och kommuner sådana regioner och kommuner
som är indelade i valkretsar tilläm- som är indelade i valkretsar tillämpas
om riksdags- pas bestämmelserna
bestämmelsernaom riksdagsval i 3–5 §§ på motsvarande sätt. val i 3–5 §§ på motsvarande sätt.
13 §
Ledamöter i övriga val fastställs enligt vad som tillämpas beträffande riksdagsvalet.
Personligt röstetal skall fastPersonligt
ska fastställas bara för kandidater som ställas bara för kandidater som
fått särskilda personröster mot- fått särskilda personröster motsvarande minst 5 procent av det svarande minst 5 procent av det
260
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antal röster som partiet fått i antal röster som partiet fått i
valkretsen, dock minst
valkretsen, dock minst
1. vid val till landstingsfull1. vid val till regionfullmäktige:
mäktige: 100 röster,
100 röster,
2. vid val till kommunfullmäktige: 50 röster.
15 §
Ersättare i regionfullmäktige
Ersättare i landstingsfullmäktige och Europaparlamentet utses och Europaparlamentet utses på
på motsvarande sätt som för riks- motsvarande
dagsvalet.
dagsvalet.
21 §
Om en ledamot i regionOm en ledamot i landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige fullmäktige, kommunfullmäktige
eller
Europaparlamentet
eller Europaparlamentet
avgår
under valperioden, skall respek- under
ska respektive valmyndighet efter anmälan tive valmyndighet efter anmälan
utse en ny ledamot. Ny ledamot utse en ny ledamot. Ny ledamot
skall utses enligt vad som tilläm- ska utses enligt vad som tillämpas för riksdagsvalet enligt 18 och pas för riksdagsvalet enligt 18 och
19 §§.
19 §§.
22 §262
Om en ersättare i landstingsOm en ersättare i regionfullfullmäktige har utsetts till ordi- mäktige har utsetts till ordinarie
narie ledamot, blivit invald i en ledamot, blivit invald i en annan
annan valkrets efter ett omval valkrets efter ett omval där eller
där eller avgått som ersättare av avgått som ersättare av någon
någon annan orsak, ska läns- annan
ska länsstyrelsen
styrelsen på anmälan av fullmäk- på anmälan av fullmäktiges ordtiges ordförande göra nya beräk- förande göra nya beräkningar
ningar och utse ytterligare en och utse ytterligare en ersättare
ersättare för varje ledamot som för varje ledamot som berörs.
berörs.
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Ersättare för en annan ledamot som utsetts i stället för en ledamot som avgått är de övriga kandidater som skulle ha varit ersättare
för den avgångna ledamoten.
Vid
ska samma beräkning som vid
beräkningen
utseende av ersättare tillämpas. Kan någon ersättare inte utses enligt första stycket,
utses ingen ersättare.
27 §
Om färre än halva antalet ledaOm färre än halva antalet ledamöter utsetts i landstings- eller möter utsetts i region- eller komkommunfullmäktige, skall Val- munfullmäktige, ska Valprövprövningsnämnden upphäva valet ningsnämnden upphäva valet och
och besluta om omval av samt- besluta om omval av samtliga
liga ledamöter och ersättare.
ledamöter och ersättare.
28 §
För den som blivit utsedd till
För den som blivit utsedd till
ledamot av riksdagen, landstings- ledamot av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige fullmäktige, kommunfullmäktige
eller
Europaparlamentet
eller Europaparlamentet
eller till
ersättare skall respektive valmyn- ersättare ska respektive valmyndighet genast utfärda bevis om dighet genast utfärda bevis om
detta. I beviset skall den valmyn- detta. I beviset ska den valmyndigheten ange
digheten ange
1. namnet på den som blivit utsedd, och
2. den tid, det parti och den valkrets som ledamoten eller ersättaren blivit utsedd för.
Ett bevis för ersättare skall
Ett
ska
dessutom i förkommande fall dessutom i förkommande fall
innehålla uppgift om den eller innehålla uppgift om den eller
de ledamöter som han eller hon de ledamöter som han eller hon
utsetts
utsetts till ersättare för och ordningen mellan ersättarna, om ningen mellan ersättarna, om
flera ersättare utsetts för samma flera ersättare utsetts för samma
ledamot.
ledamot.
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29 §
Som bevis gäller utdrag ur
Som bevis gäller utdrag ur
protokoll eller annan handling protokoll eller annan handling
från beräkning vid vilken leda- från beräkning vid vilken ledamoten eller ersättaren blivit ut- moten eller ersättaren blivit utsedd. Beviset skall skickas till sedd. Beviset ska skickas till den
den som blivit utsedd. Vid riks- som blivit utsedd. Vid riksdagsdagsval skall beviset även skickas val ska beviset även skickas till
till Valprövningsnämnden och Valprövningsnämnden
riksdagens talman. Bevis som dagens talman. Bevis som avser
avser ledamot i Europaparlamen- ledamot i Europaparlamentet ska
tet skall dessutom skickas till par- dessutom skickas till parlamenlamentet. Bevis som avser lands- tet. Bevis som avser region- och
tings- och kommunfullmäktige kommunfullmäktige ska skickas
skall skickas till respektive full- till respektive fullmäktige.
mäktige.
15 kap.
3 §263
Hos Valprövningsnämnden får överklagas
1. följande beslut av länsstyrelsen:
a) beslut enligt 4 kap. 8 och
a) beslut enligt 4 kap. 8 och
13 §§ om fastställande av valkrets- 13 §§ om fastställande av valkretsindelning för val till landstings- indelning för val till region- och
och kommunfullmäktige,
kommunfullmäktige,
b) beslut enligt 4 kap. 10 och
b) beslut enligt 4 kap. 10 och
14 §§ om antalet valkretsmandat 14 §§ om antalet valkretsmandat
för
landstings- och kom- för val region- och kommunmunfullmäktige,
fullmäktige,
c) beslut enligt 4 kap. 17 § om indelning i valdistrikt,
2. länsstyrelsens eller den centrala valmyndighetens beslut om
rättelse i en röstlängd,
3. följande beslut av den centrala valmyndigheten eller, i förekommande fall, länsstyrelsen:
a) beslut enligt 4 kap. 3 § om antalet valkretsmandat vid val till
riksdagen,
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b) beslut i ett ärende enligt 2 kap. om registrering av partibeteckning,
c) beslut i ett ärende enligt 2 kap. om anmälan av kandidater
eller 6 kap. om valsedlar,
d) beslut i ett ärende enligt 2 kap. om anmälan om deltagande i val,
4. länsstyrelsens eller den centrala valmyndighetens beslut att
fastställa utgången av ett val eller beslut om att utse nya ledamöter
eller ersättare enligt 14 kap. 18–24 §§.
10 §
Ett beslut genom vilket någon
Ett beslut genom vilket någon
har förordnats till ledamot i har förordnats till ledamot i
landstings- eller kommunfull- region- eller kommunfullmäktige
mäktige eller till ersättare gäller eller till ersättare gäller även om
även om beslutet har överklagats. beslutet har överklagats. Om
Om någon annan förordnats till någon annan förordnats till ledaledamot eller ersättare med an- mot eller ersättare med anledledning av överklagandet, gäller ning av överklagandet, gäller det
det beslutet så snart det val eller beslutet så snart det val eller den
den sammanräkning har avslutats sammanräkning har avslutats som
som ledamoten eller ersättaren ledamoten eller ersättaren blivit
blivit förordnad genom.
förordnad genom.
Ledamöter i Europaparlamentet tillträder sitt uppdrag då de förordnats och deras behörighet prövats av Europaparlamentet.
Bestämmelserna om inhibition i 29 § förvaltningslagen (1986:223)
gäller inte beslut som sägs i denna paragraf.
11 §
När
Valprövningsnämnden
När
prövar ett överklagande, skall prövar ett överklagande, ska
nämndens samtliga ledamöter nämndens samtliga ledamöter
vara närvarande. Om överklagan- vara närvarande. Om överklagandet avser ett beslut genom vilket det avser ett beslut genom vilket
utgången av ett ordinarie val till utgången av ett ordinarie val till
riksdagen eller ett ordinarie val riksdagen
till landstings- eller kommun- till region- eller kommunfullfullmäktige har fastställts, skall mäktige har fastställts, ska
nämnden ha samma sammansätt- nämnden ha samma sammansättning som den hade vid tiden för ning som den hade vid tiden för
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dessa val. Om överklagandet avser ett beslut genom vilket utgången av ett annat val fastställts,
får nämnden ha den sammansättning den hade vid tiden för
det valet.

13 §264
Valprövningsnämnden ska upphäva ett val i den omfattning som
det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen
1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en
myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från
föreskriven ordning, eller
2. om någon har hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster
eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.
Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning
eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i
stället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.
Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det
med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på
valutgången.
Ett
landsEtt omval
tingsfullmäktige eller kommun- regionfullmäktige eller kommunfullmäktige avser endast det antal fullmäktige avser endast det anfasta mandat och utjämnings- tal fasta mandat och utjämningsmandat som tilldelades den eller mandat som tilldelades den eller
de valkretsar som är berörda vid de valkretsar som är berörda vid
det upphävda valet.
det upphävda valet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte
av sprutor och kanyler

Härigenom föreskrivs att 1–3 och 6 §§ lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av
sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga
spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland
personer som missbrukar narkotika.
Sprututbytesverksamhet skall
Sprututbytesverksamhet ska
bedrivas på ett sådant sätt att den bedrivas på ett sådant sätt att
enskilde kan motiveras för vård den enskilde kan motiveras för
och behandling.
vård och behandling.
Vad som i lagen sägs om
Vad som i lagen sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
2 §265
Sprututbytesverksamhet får
Sprututbytesverksamhet får
bedrivas endast av landsting inom bedrivas endast av regioner inom
ramen för deras hälso- och sjuk- ramen för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och sedan Inspektionen för
vård och omsorg har gett till- vård och omsorg har gett tillstånd till verksamheten.
stånd till verksamheten.
3§
Innan en ansökan om tillstånd
Innan en ansökan om tillstånd
ges
skall samråd ske mellan ges in,ska samråd ske mellan
landstinget och samtliga kom- regionen och samtliga kommuner
muner inom landstinget.
inom regionen.
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I
skallansökan
landstinget
I
ska regionen
ansökanredoredovisa hur behovet av avgift- visa hur behovet av avgiftning
ning och vård av missbrukare och vård av missbrukare komkommer att tillgodoses.
mer att tillgodoses.
6 §266
En spruta eller en kanyl får
En spruta eller en kanyl får
lämnas ut av landstinget endast lämnas ut av regionen endast om
om en begagnad spruta eller kanyl en begagnad spruta eller kanyl
samtidigt lämnas in. Utlämnande samtidigt lämnas in. Utlämnande
får dock ske om det finns sär- får dock ske om det finns särskilda skäl till varför motsvaran- skilda skäl till varför motsvade begagnade sprutor och kanyler rande
inte kan lämnas in.
kanyler inte kan lämnas in.
Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt
18 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök.
Endast personer som kan anEndast personer som kan anses bosatta i ett landsting som ses bosatta i en region som har
har beviljats tillstånd får delta i beviljats tillstånd får delta i sprutsprututbytesverksamhet
det utbytesverksamhet i den regionen.
landstinget.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
4 §267
Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget ska införas, med spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan
tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg utföras annat än vid
offentligt finansierade sjukhus. Detta
ägget i kvinnans kropp.
Kommer ägget inte från
Kommer ägget inte från
kvinnan eller spermien inte från kvinnan eller spermien inte från
kvinnans make eller sambo får kvinnans make eller sambo får
befruktning och införande av ägg befruktning och införande av ägg
ske endast vid de sjukhus som ske endast vid de sjukhus som
upplåtit enhet för utbildning av upplåtit enhet för utbildning av
läkare enligt avtal mellan de uni- läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbild- versitet som bedriver läkarutbildning och berörda regioner.
ning och berörda landsting.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
dels att rubriken till lagen samt 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2,
4, 6, 8 och 9 §§, 3 kap. 1, 2 och 5 §§, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap.
1 och 2 §§, 7 kap. 1 § och rubriken närmast före 4 kap. 1 § ska ha
följande lydelse,
dels att rubriken till 4 kap. ska lyda ”Bistånd mellan kommuner
och regioner samt stöd till enskilda”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

Lag om kommuners och
regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

1 kap.
1§
Bestämmelserna i denna lag
Bestämmelserna i denna lag
syftar till att kommuner och syftar till att kommuner och
landsting skall minska sårbarheten regioner ska minska sårbarheten i
i sin verksamhet och ha en god sin verksamhet och ha en god
förmåga att hantera krissituation- förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och lands- er i fred. Kommuner och regionting skall därigenom också uppnå er ska därigenom också uppnå en
en grundläggande förmåga till grundläggande förmåga till civilt
civilt försvar.
försvar.
2§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i något landsting. som inte ingår i någon region.
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4§
Med extraordinär händelse
Med extraordinär händelse
avses i denna lag en sådan hän- avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det nor- delse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning mala, innebär en allvarlig störeller överhängande risk för en ning eller överhängande risk för
allvarlig störning i viktiga sam- en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd- hällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun samma insatser av en kommun
eller ett landsting.
eller en region.
2 kap.
1§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
analysera vilka extraordinära hän- analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i delser i fredstid som kan inträffa
kommunen respektive landstinget i kommunen respektive regionen
och hur dessa händelser kan på- och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. verka den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet skall värde- Resultatet av arbetet ska värderas
ras och sammanställas i en risk- och sammanställas i en risk- och
och sårbarhetsanalys.
sårbarhetsanalys.
Kommuner och regioner ska
Kommuner och landsting
skall vidare, med beaktande av vidare, med beaktande av riskrisk- och sårbarhetsanalysen, för och sårbarhetsanalysen, för varje
varje ny mandatperiod fastställa ny mandatperiod fastställa en
en plan för hur de skall hantera plan för hur de ska hantera extraextraordinära händelser.
ordinära händelser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt
planer för hanteringen av extraordinära händelser.
2 §268
I kommuner och landsting ska
I
kommuner
regioner ska
det finnas en nämnd för att full- det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordi- göra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (kris- nära händelser i fredstid (kris268

Senaste lydelse 2017:750.
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ledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I
övrigt tillämpas kommunallagens
(2017:725) bestämmelser.

4§
Krisledningsnämnden får fatta
Krisledningsnämnden får fatta
beslut om att överta hela eller beslut om att överta hela eller
delar av verksamhetsområden från delar av verksamhetsområden från
övriga nämnder i kommunen eller övriga nämnder i kommunen eller
landstinget i den utsträckning regionen i den utsträckning som
som är nödvändig med hänsyn är nödvändig med hänsyn till
till den extraordinära händelsens den extraordinära händelsens art
och omfattning.
art och omfattning.
När förhållandena medger det
När förhållandena medger det
skall krisledningsnämnden besluta ska krisledningsnämnden besluta
att de uppgifter som nämnden har att de uppgifter som nämnden har
övertagit från andra nämnder övertagit från andra nämnder
skall återgå till ordinarie nämnd. ska återgå till ordinarie nämnd.
6§
Kommun- respektive landsKommun- respektive regiontingsstyrelsen får, när krisled- styrelsen får, när krisledningsningsnämndens
nämndens verksamhet som är
är föranledd av den extraordinära föranledd av den extraordinära
händelsen inte längre behövs, händelsen inte längre behövs, bebesluta att verksamheten skall sluta att verksamheten ska uppupphöra. Om styrelsen fattar ett höra. Om styrelsen fattar ett
sådant beslut återgår de verk- sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisled- samhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ningsnämnden har övertagit till
ordinarie nämnd. Ett sådant ordinarie nämnd. Ett sådant
beslut om att krisledningsnämn- beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra dens verksamhet ska upphöra
kan även fattas av fullmäktige.
kan även fattas av fullmäktige.
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8§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
ansvara för att förtroendevalda ansvara för att förtroendevalda
och anställd personal får den och anställd personal får den ututbildning och övning som be- bildning och övning som behövs
hövs för att de skall kunna lösa för att de ska kunna lösa sina uppsina uppgifter vid extraordinära gifter vid extraordinära händelhändelser i fredstid.
ser i fredstid.
9§
Kommuner och regioner ska
Kommuner och landsting skall
hålla den myndighet som reger- hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om ingen bestämmer informerad om
vilka åtgärder som vidtagits en- vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgär- ligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat krisberedskaps- derna påverkat krisberedskapsläget.
läget.
Kommunen och regionen ska
Kommunen och landstinget
skall vid en extraordinär händelse vid en extraordinär händelse i
i fredstid ge den myndighet som fredstid ge den myndighet som
regeringen bestämmer lägesrap- regeringen bestämmer lägesrapporter och information om hän- porter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och delseutvecklingen, tillståndet och
den förväntade utvecklingen samt den förväntade utvecklingen samt
om vidtagna och planerade åt- om vidtagna och planerade åtgärder.
gärder.
3 kap.
1§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
vidta de förberedelser som be- vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under hövs för verksamheten under
höjd beredskap (beredskapsför- höjd beredskap (beredskapsförberedelser).
beredelser).
2§
Under höjd beredskap anUnder höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för led- svarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila ningen av den del av det civila
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försvaret som kommunen skall
bedriva.
Under höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och
sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret
som landstinget skall bedriva.

försvaret som kommunen ska
bedriva.
Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och
sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret
som regionen ska bedriva.

5§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
under höjd beredskap hålla den under höjd beredskap hålla den
myndighet som regeringen be- myndighet som regeringen bestämmer informerad om bered- stämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhål- skapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för landen som har betydelse för
det civila försvaret i kommunen det civila försvaret i kommunen
respektive landstinget.
respektive regionen.
Bistånd mellan kommuner
och landsting

4 kap.
Bistånd mellan kommuner
och regioner

1 §269
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
på begäran lämna hjälp till andra på begäran lämna hjälp till andra
kommuner
landsting som kommuner
regioner som
drabbats av en extraordinär hän- drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har delse i fredstid. Om hjälp har
lämnats har kommunen eller lämnats har kommunen eller
landstinget rätt till skälig ersätt- regionen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen ning av den andra kommunen
eller landstinget.
eller regionen.
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en
extraordinär händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till
ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära
händelsen.
269
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2§
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting har en för totalförsvar- region har en för totalförsvaret
et viktig uppgift och denna blir viktig uppgift och denna blir
oskäligt betungande till följd av oskäligt betungande till följd av
krigsskada eller andra utom- krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som orsa- ordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är kats av krig eller krigsfara, är
andra kommuner och landsting andra
regioner
skyldiga att lämna hjälp.
skyldiga att lämna hjälp.
Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
3§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
under en extraordinär händelse i under en extraordinär händelse i
fredstid lämna begränsat ekono- fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som miskt stöd till en enskild som
drabbats av händelsen.
drabbats av händelsen.
5 kap.
1§
Kommunerna och landstingKommunerna och regionerna
en skall få ersättning av staten ska få ersättning av staten för
för kostnader för förberedande kostnader för förberedande
uppgifter som de utför enligt 2 uppgifter som de utför enligt 2
och 3 kap. Uppgifter som rör och 3 kap. Uppgifter som rör
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning en- tid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är dast i den mån verksamheten är
till nytta för hanteringen av till nytta för hanteringen av
sådana mycket omfattande och sådana mycket omfattande och
svåra extraordinära händelser som svåra extraordinära händelser som
allvarligt kan påverka kommu- allvarligt kan påverka kommunens respektive landstingets verk- nens respektive regionens verksamhet.
samhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättningens storlek.
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6 kap.
1 §270

Enligt
na den 12 augusti 1949 rörande
skydd för offren i internationella
väpnade
protokollen till konventionerna
ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser
krigsfångar och andra skyddade
personer som är i Sveriges våld
lämnas till en officiell nationell
upplysningsbyrå. Varje kommun
och landsting som har sådana
uppgifter ska, under tid när den
nationella upplysningsbyrån är
upprättad, lämna dessa uppgifter
i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
och i fråga om andra skyddade
personer till Migrationsverket.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska
vidarebefordra uppgifterna till
den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och landsting
ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade
personer eller som efterlämnats
av avlidna skyddade personer,
om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även
270
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Enligt
na den 12 augusti 1949 rörande
skydd för offren i internationella
väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna
ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser
krigsfångar och andra skyddade
personer som är i Sveriges våld
lämnas till en officiell nationell
upplysningsbyrå. Varje kommun
och region som har sådana
uppgifter ska, under tid när den
nationella upplysningsbyrån är
upprättad, lämna dessa uppgifter
i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
och i fråga om andra skyddade
personer till Migrationsverket.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska
vidarebefordra uppgifterna till
den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och region
ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade
personer eller som efterlämnats
av avlidna skyddade personer,
om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även
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lämnas om var avlidna skyddade
personers gravar är belägna.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska
lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt
vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.
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lämnas om var avlidna skyddade
personers gravar är belägna.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska
lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt
vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.

2§
På begäran av Svenska Röda
På begäran av Svenska Röda
Korset skall varje kommun och Korset ska varje kommun och
landsting, som i krig eller under region, som i krig eller under
neutralitet kan få sådan informa- neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i fred hjälpa tion som avses i 1 §, i fred hjälpa
Svenska Röda Korset med att Svenska Röda Korset med att
förbereda den nationella upplys- förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.
ningsbyråns verksamhet.
7 kap.
1§
Den som deltar eller har delDen som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett tagit i en kommuns eller en
landstings verksamhet med be- regions verksamhet med beredredskap för eller åtgärder under skap för eller åtgärder under
extraordinära händelser i fredstid
extraordinära
tid och höjd beredskap får inte och höjd beredskap får inte
obehörigen röja eller utnyttja obehörigen röja eller utnyttja
vad han eller hon därigenom har vad han eller hon därigenom har
fått veta om
fått veta om
1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:546) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:546) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §271
Kommuners och landstings
Kommuners och regioners
skyldighet att ta hand om dem skyldighet att ta hand om dem
som omfattas av ett utrymnings- som omfattas av ett utrymningsbeslut och utlänningar som söker beslut och utlänningar som söker
skydd i Sverige regleras i social- skydd i Sverige regleras i socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och tjänstlagen (2001:453), hälsosjukvårdslagen (2017:30) och och sjukvårdslagen (2017:30) och
lagen (1994:137) om mottagande lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl.
av asylsökande m.fl.
5§
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
befolkningen lämnar på grund befolkningen lämnar på grund
av utrymning är skyldiga att i av utrymning är skyldiga att i
skälig omfattning lämna hjälp skälig omfattning lämna hjälp
till de kommuner och landsting till de kommuner och regioner
som i större omfattning får ta som i större omfattning får ta
emot befolkningen.
emot befolkningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa

Härigenom föreskrivs att 4, 6, 7, 9–12, 24 och 25 §§ lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Kommunen svarar enligt denna lag för att åtgärder till skydd för
människors hälsa vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annat
gods samt djur.
Landstinget svarar enligt denna
Regionen svarar enligt denna
lag för att smittskyddsåtgärder lag för att smittskyddsåtgärder
som riktar sig till människor vid- som riktar sig till människor vidtas.
tas.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också en kommun regioner gäller också en kommun
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
6§
Med hamn respektive flygplats avses i denna lag sådan hamn
eller flygplats där internationell trafik förekommer.
Regeringen, eller den myndigRegeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, het som regeringen bestämmer,
skall efter samråd med berörda ska efter samråd med berörda
kommuner
landsting besluta kommuner
regioner besluta
vilka hamnar och flygplatser som vilka hamnar och flygplatser som
skall vara karantänshamnar re- ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.
spektive karantänsflygplatser.
7§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
inom sina respektive ansvarsom- inom sina respektive ansvarsområden
råden svara för att karantäns- svara
hamnar och karantänsflygplatser hamnar och karantänsflygplatser
har tillgång till den personal och har tillgång till den personal och
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Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om
vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar
och karantänsflygplatser skall ha.
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den utrustning som behövs för
kontroll av passagerare, transportmedel, bagage och annat gods
samt djur för att skydda mot
internationella hot mot människors hälsa.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om
vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar
och karantänsflygplatser ska ha.

9§
Myndigheter, kommuner och
Myndigheter, kommuner och
landsting som utför uppgifter regioner som utför uppgifter enenligt denna lag skall vid behov ligt denna lag ska vid behov samsamverka med varandra, med verka med varandra, med VärldsVärldshälsoorganisationen och hälsoorganisationen och med
med myndigheter i andra länder myndigheter i andra länder för
för att förebygga och begränsa att förebygga och begränsa interinternationella hot mot män- nationella hot mot människors
niskors hälsa.
hälsa.
10 §272
Myndigheter, kommuner och
Myndigheter, kommuner och
landsting som inom sina respek- regioner som inom sina respektive ansvarsområden får informa- tive ansvarsområden får information om ett misstänkt internatio- tion om ett misstänkt internationellt hot mot människors hälsa nellt hot mot människors hälsa
ska omedelbart underrätta Folk- ska omedelbart underrätta Folkhälsomyndigheten om det miss- hälsomyndigheten om det misstänkta hotet. Underrättelsen ska tänkta hotet. Underrättelsen ska
innehålla de uppgifter som innehålla de uppgifter som
Folkhälsomyndigheten behöver Folkhälsomyndigheten behöver
för att kunna bedöma om det för att kunna bedöma om det
föreligger ett internationellt hot föreligger ett internationellt hot
272
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mot människors hälsa.
På begäran ska myndigheter,
kommuner
landsting inom
sina respektive ansvarsområden
snarast
mation som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet
till Världshälsoorganisationen.
Berörda myndigheter, kommuner
landsting ska informera Folkhälsomyndigheten om
vilka åtgärder som har vidtagits
och som kommer att vidtas med
stöd av denna lag. Folkhälsomyndigheten ska lämna information om åtgärderna till berörda
myndigheter, kommuner och
landsting.
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mot människors hälsa.
På begäran ska myndigheter,
kommuner
regioner inom
sina respektive ansvarsområden
snarast
mation som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet
till Världshälsoorganisationen.
Berörda myndigheter, kommuner
regioner ska informera Folkhälsomyndigheten om
vilka åtgärder som har vidtagits
och som kommer att vidtas med
stöd av denna lag. Folkhälsomyndigheten ska lämna information om åtgärderna till berörda
myndigheter, kommuner och
regioner.

11 §273
Folkhälsomyndigheten ska, om den får information om ett misstänkt internationellt hot mot människors hälsa, skyndsamt och
senast inom 24 timmar underrätta Världshälsoorganisationen om det
misstänkta hotet.
Om Världshälsoorganisationen har fått information om ett misstänkt internationellt hot mot människors hälsa i landet ska Folkhälsomyndigheten, på begäran från Världshälsoorganisationen, skyndsamt och senast inom 24 timmar efter begäran lämna information
till Världshälsoorganisationen om hälsoläget i landet.
Folkhälsomyndigheten ska
Folkhälsomyndigheten ska
lämna information om ett miss- lämna information om ett misstänkt internationellt hot mot tänkt internationellt hot mot
människors hälsa till berörda människors hälsa till berörda
myndigheter, kommuner och myndigheter, kommuner och
landsting.
regioner.
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12 §274
Om det bedöms nödvändigt
Om det bedöms nödvändigt
för att skydda mot ett inter- för att skydda mot ett internationellt hot mot människors nationellt hot mot människors
hälsa ska Folkhälsomyndigheten hälsa ska Folkhälsomyndigheten
och andra berörda myndigheter, och andra berörda myndigheter,
kommuner
landsting lämna kommuner
regioner lämna
uppgifter till Världshälsoorga- uppgifter till Världshälsoorganisationen och till berörda ut- nisationen och till berörda utländska myndigheter även om ländska myndigheter även om
de är sekretessbelagda enligt de är sekretessbelagda enligt
offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
(2009:400).
Bestämmelser om skydd mot
Bestämmelser om skydd mot
kränkning av en enskilds person- kränkning av en enskilds personliga integritet genom behandling liga integritet genom behandling
av personuppgifter finns i per- av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204). sonuppgiftslagen
(1998:204).
Folkhälsomyndigheten och andra Folkhälsomyndigheten och andra
berörda myndigheter, kommu- berörda myndigheter, kommuner
landsting får oavsett be- ner
och
regioner får oavsett bestämmelserna i 33 § personupp- stämmelserna i 33 § personuppgiftslagen överföra personupp- giftslagen överföra personuppgifter till Världshälsoorganisa- gifter till Världshälsoorganisationen och tredje land för att tionen och tredje land för att
fullgöra sin uppgiftsskyldighet fullgöra sin uppgiftsskyldighet
enligt denna lag. Uppgifter som enligt denna lag. Uppgifter som
rör någons hälsa får behandlas rör någons hälsa får behandlas
helt eller delvis automatiserat, helt eller delvis automatiserat,
om det är nödvändigt för att en om det är nödvändigt för att en
myndighet, en kommun eller ett myndighet, en kommun eller en
landsting ska kunna fullgöra sin region ska kunna fullgöra sin
uppgiftsskyldighet enligt denna uppgiftsskyldighet enligt denna
lag.
lag.
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24 §
Om en myndighet, en komOm en myndighet, en kommun
ett landsting har vid- mun
ellervidtagit
en region har
tagit en åtgärd till skydd för män- en åtgärd till skydd för människors hälsa enligt denna lag eller niskors hälsa enligt denna lag
enligt föreskrifter som meddelats eller enligt föreskrifter som medmed stöd av lagen, skall den som delats med stöd av lagen, ska den
vidtagit åtgärden utfärda ett in- som vidtagit åtgärden utfärda ett
tyg om åtgärden, om den som intyg om åtgärden, om den som
berörs av åtgärden begär det.
berörs av åtgärden begär det.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vem som får utfärda intyg, skyldighet att
visa upp intyg och undantag från sådan skyldighet samt andra behövliga föreskrifter om intyg enligt denna lag.
25 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
ta ut avgifter för åtgärder enligt ta ut avgifter för åtgärder enligt
denna lag enligt vad som när- denna lag enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen.
mare föreskrivs av regeringen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §275

Strukturfondspartnerskapet
ska samråda med berört samverkansorgan, berört landsting
som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa
län eller länsstyrelse i fråga om
projektets överensstämmelse med
det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

Strukturfondspartnerskapet
ska samråda med berört samverkansorgan, berörd region som
avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län eller länsstyrelse i fråga om
projektets överensstämmelse med
det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

3 §276
Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av
1. förtroendevalda representan1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting ter för kommuner och regioner i
i berörda län samt, i vissa fall, berörda län samt, i vissa fall,
Sametinget,
Sametinget,
2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, och
3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.
Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.
Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet
efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första
stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
275
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
2 §277
Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas om emittenten är
1. en stat,
2. ett landsting eller en kom2. en region eller en kommun
mun eller en motsvarande regio- eller en motsvarande regional
nal eller lokal myndighet i en eller lokal myndighet i en stat,
stat,
3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom
EES är medlemmar,
4. Europeiska centralbanken,
5. en centralbank i en stat inom EES, eller
6. Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller andra mekanismer som upprättats i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet i
Europeiska monetära unionen.
18 kap.
2§
I 3–6 §§ avses med skuldebrev obligationer och andra överlåtbara
skuldförbindelser, med undantag för sådana som
1. om de konverteras eller om de rättigheter som de medför utövas, ger rätt att förvärva aktier eller finansiella instrument som kan
jämställas med aktier, eller
2. utgörs av penningmarknadsinstrument med kortare löptid än
ett år.
Bestämmelserna i 3–6 §§ skall
Bestämmelserna i 3–6 §§ ska
tillämpas i fråga om skuldebrev tillämpas i fråga om skuldebrev
som efter ansökan av utgivaren som efter ansökan av utgivaren
277
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är upptagna till handel på en reg- är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
lerad marknad i Sverige.
Bestämmelserna i 4–6 §§ skall
Bestämmelserna i 4–6 §§ ska
inte tillämpas i fråga om skulde- inte tillämpas i fråga om skuldebrev som har getts ut av en stat brev som har getts ut av en stat
inom EES eller av ett landsting inom EES eller av en region eller
eller en kommun eller motsva- en kommun eller motsvarande
rande regional eller lokal myn- regional eller lokal myndighet
dighet inom EES.
inom EES.
I 8 § finns bestämmelser om undantag från 3–6 §§ för vissa
utgivare som inte har säte i en stat inom EES.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.100 Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Härigenom föreskrivs att 1, 1 a, 3 och 5–7 §§ lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §278
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser
landstingens skyldigheter ser om regionernas skyldigheter
att, utöver vad som följer av att, utöver vad som följer av
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30) och tandvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen
(1985:125), erbjuda hälso- och (1985:125), erbjuda hälso- och
sjukvård och tandvård åt asyl- sjukvård och tandvård åt asylsökande och vissa andra utlän- sökande och vissa andra utlänningar.
ningar.
1 a §279
Särskilda bestämmelser om
Särskilda bestämmelser om
landstingens skyldighet att er- regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt bjuda hälso- och sjukvård samt
tandvård till personer som vistas tandvård till personer som vistas
i Sverige utan stöd av myndig- i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning finns hetsbeslut eller författning finns
i lagen (2013:407) om hälso- och i lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar sjukvård till vissa utlänningar
som vistas i Sverige utan nöd- som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
vändiga tillstånd.
3§
Ett landstings skyldigheter enEn regions skyldigheter enligt denna lag gäller endast ut- ligt denna lag gäller endast utlänningar som vistas inom lands- länningar som vistas inom regiontinget.
en.
278
279
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Med landsting avses i denna
Med region avses i denna lag
lag även kommun som inte ingår även kommun som inte ingår i
i ett landsting.
en region.
5§
Ett
ska erbjuda sålandsting
En region
ska erbjuda sådana
dana utlänningar som avses i 4 § utlänningar som avses i 4 § första
första stycket 1–3 och som inte stycket 1–3 och som inte har fyllt
har fyllt 18 år, vård i samma om- 18 år, vård i samma omfattning
fattning som erbjuds den som är som erbjuds den som är bosatt
bosatt inom landstinget.
inom regionen.
Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar som avses i 4 § första stycket 4.
6§
Ett
ska erbjuda utlänEnlandsting
region ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första ningar som avses i 4 § första
stycket 1–3 och som har fyllt stycket 1–3 och som har fyllt
18 år, vård som inte kan anstå, 18 år, vård som inte kan anstå,
mödrahälsovård, vård vid abort mödrahälsovård, vård vid abort
och preventivmedelsrådgivning. och preventivmedelsrådgivning.
7§
Ett landsting ska, om det inte
En region ska, om det inte är
är uppenbart obehövligt, erbjuda uppenbart obehövligt, erbjuda
utlänningar som avses i 4 § en utlänningar som avses i 4 § en
hälsoundersökning. Ett sådant er- hälsoundersökning. Ett sådant
bjudande ska lämnas när en ut- erbjudande ska lämnas när en
länning som avses i 4 § första utlänning som avses i 4 § första
stycket 1 eller 2 har etablerat stycket 1 eller 2 har etablerat
boende inom landstinget.
Övrigainom regionen. Övriga
boende
utlänningar ska erbjudas hälso- utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning så snart det lämp- undersökning så snart det lämpligen kan ske.
ligen kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.101 Förslag till
lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 6 §,
5 kap. 4 §, 7 kap. 10 § och 9 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
1 kap.
3 §280
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt den upphävda
lagen (1944:133) om kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller
inkommer i samband med vården
av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälso-

280
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tillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.
Patientjournal

En eller flera journalhandlingar
som rör samma patient.

Sammanhållen journalföring

Ett elektroniskt system, som gör
det möjligt för en vårdgivare att
ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, landsting och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
landstinget eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).
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Föreslagen lydelse
1 kap.
3§
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt den upphävda
lagen (1944:133) om kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller
inkommer i samband med vården
av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar
som rör samma patient.
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Sammanhållen journalföring

Ett elektroniskt system, som gör
det möjligt för en vårdgivare att
ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).
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Föreslagen lydelse

2 kap.
6§
En vårdgivare är personuppEn vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling giftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som vård- av personuppgifter som vårdgivaren utför. I landsting och givaren utför. I region och komkommun är varje myndighet som mun är varje myndighet som
bedriver hälso- och sjukvård per- bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den be- sonuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som handling av personuppgifter som
myndigheten utför.
myndigheten utför.
Personuppgiftsansvaret enligt
Personuppgiftsansvaret enligt
första stycket omfattar även så- första stycket omfattar även sådan behandling av personupp- dan behandling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den gifter som vårdgivaren, eller den
myndighet i ett landsting eller en myndighet i en
eller en
kommun som är personuppgifts- kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när vårdgivaren ansvarig, utför när vårdgivaren
eller myndigheten genom direkt- eller myndigheten genom direktåtkomst i ett enskilt fall bereder åtkomst i ett enskilt fall bereder
sig tillgång till personuppgifter sig tillgång till personuppgifter
om en patient hos en annan vård- om en patient hos en annan vårdgivare eller annan myndighet i givare eller annan myndighet i
samma landsting eller kommun. samma region eller kommun.
I 6 och 7 kap. finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar.
7§
En vårdgivare får behandla enEn vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter som dast sådana personuppgifter som
behövs för de ändamål som anges behövs för de ändamål som anges
i 4 §. Uppgifter om lagöverträ- i 4 §. Uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § delser m.m. som avses i 21 §
personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftslagen (1998:204)
får endast behandlas om det är får endast behandlas om det är
absolut nödvändigt för ett sådant absolut nödvändigt för ett sådant
ändamål. Även en vårdgivare som ändamål. Även en vårdgivare som
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inte är statlig myndighet, region
eller kommun får under dessa
förutsättningar behandla uppgifter om lagöverträdelser m.m.
som avses i 21 § personuppgiftslagen.

4 kap.
6 §281
I 14 § lagen (1996:1156) om
I 14 § lagen (1996:1156) om
receptregister finns bestämmelser receptregister finns bestämmelser
om att E-hälsomyndigheten ska om att E-hälsomyndigheten ska
lämna ut vissa uppgifter till lands- lämna ut vissa uppgifter till retingen om förskrivning av läke- gionerna om förskrivning av läkemedel och andra varor och att medel och andra varor och att
uppgifter om patientens identitet uppgifter om patientens identitet
ska vara krypterade vid utläm- ska vara krypterade vid utlämnandet.
nandet.
Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att
röja en patients identitet utan att patienten samtycker till det.
Uppgifter om en patients
Uppgifter om en patients
identitet som har dokumenterats identitet som har dokumenterats
inom hälso- och sjukvården och inom hälso- och sjukvården och
som landstingen ska sambearbeta som regionerna ska sambearbeta
med sådana uppgifter som avses med sådana uppgifter som avses
i första stycket, ska vara kryp- i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet terade så att patientens identitet
skyddas vid behandlingen.
skyddas vid behandlingen.
5 kap.
4§
Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten
endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Om ett landsting eller en komOm en region eller en kommun bedriver hälso- och sjuk- mun bedriver hälso- och sjukvård genom flera myndigheter, vård genom flera myndigheter,
får en sådan myndighet ha direkt- får en sådan myndighet ha direkt281
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åtkomst till personuppgifter som åtkomst till personuppgifter som
behandlas av någon annan sådan behandlas av någon annan sådan
myndighet i samma landsting myndighet
region eller
eller kommun.
kommun.
Ytterligare bestämmelser om utlämnande genom direktåtkomst
finns i 5 §, 6 kap. och i 7 kap. 9 §.
7 kap.
10 §
Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska
gallras när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 4 §.
En arkivmyndighet inom ett
En arkivmyndighet inom en
landsting eller en kommun får region eller en kommun får dock
dock föreskriva att personupp- föreskriva att personuppgifter i
gifter i ett nationellt eller re- ett nationellt eller regionalt kvagionalt kvalitetsregister som förs litetsregister som förs inom
inom landstinget eller kommu- regionen eller
nen får bevaras för historiska, bevaras för historiska, statistiska
statistiska eller vetenskapliga eller vetenskapliga ändamål.
ändamål.
Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har meddelat föreskrifter enligt 7 § andra stycket, får regeringen eller myndigheten också föreskriva att personuppgifter får bevaras för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.
9 kap.
3 §282
Patientjournaler som omhänPatientjournaler som omhändertagits enligt 1 § ska förvaras dertagits enligt 1 § ska förvaras
avskilda hos arkivmyndigheten i avskilda hos arkivmyndigheten i
det
eller, i fråga om denlandsting eller, i fråga om
kommun som inte tillhör något kommun som inte tillhör någon
landsting, den kommun där jour- region, den kommun där journalerna finns. Inspektionen för nalerna finns. Inspektionen för
vård och omsorg ska i varje be- vård och omsorg ska i varje beslut om omhändertagande ange slut om omhändertagande ange
282
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hos vilken arkivmyndighet jour- hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.
nalerna ska förvaras.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.102 Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:552)
om katastrofmedicin som en del av svenska
insatser utomlands
Härigenom föreskrivs att 1–2 och 5–7 §§ samt rubriken närmast
före 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska
insatser utomlands ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §283
Vid insatser till stöd för utVid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda landsmyndigheter och nödställda
i en situation då många män- i en situation då många människor med anknytning till niskor med anknytning till
Sverige drabbas av en allvarlig Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet, olycka eller katastrof i utlandet,
får ett
bedriva hälso- får
landsting
en region bedriva hälso- och
och sjukvård utomlands i syfte sjukvård utomlands i syfte att
att minimera de fysiska och psy- minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyck- kiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrof- an eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).
medicinska insatser).
Med människor med anknytning till Sverige avses
1. svenska medborgare,
2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
3. i Sverige bosatta utlänningar.
1 a §284
Även vid insatser till stöd för
Även vid insatser till stöd för
andra än de som enligt 1 § har andra än de som enligt 1 § har
anknytning till Sverige får ett anknytning till Sverige får en
landsting, i en situation då många region, i en situation då många
människor drabbas av en allvar- människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlan- lig olycka eller katastrof i utlan283
284
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det, bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera
de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen.

2 §285
Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som
anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Katastrofmedicinska insatser
Katastrofmedicinska insatser
ska tillhandahållas av de lands- ska tillhandahållas av de regioner
ting som anges i 6 § första styck- som anges i 6 § första stycket.
et. Övriga landsting får tillhanda- Övriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.
hålla sådana insatser.
Det som sägs i denna lag om
Det som sägs i denna lag om
landsting ska också gälla en kom- regioner ska också gälla en kommun som inte ingår i ett
mun som inte ingår ilandsen region.
ting.
5§
Socialstyrelsen ska, i nära
Socialstyrelsen ska, i nära
samverkan med övriga berörda samverkan med övriga berörda
myndigheter, leda och samordna myndigheter, leda och samordna
de katastrofmedicinska insatser- de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om na och får i övrigt besluta om
hur landstingens resurser ska an- hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser.
vändas vid sådana insatser.
6§
Beredskap för katastrofmediBeredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag cinska insatser enligt denna lag
ska
landstingen i ska upprätthållas
upprätthållas
av regionerna i
Stockholms, Västra Götalands, Stockholms, Västra Götalands,
Skåne, Östergötlands, Uppsala Skåne, Östergötlands, Uppsala
och Västerbottens län.
och Västerbottens län.
Övriga landsting får upprättÖvriga regioner får upprätthålla sådan beredskap.
hålla sådan beredskap.
285

Senaste lydelse 2017:61.

302

SOU 2018:10

Ersättning till landsting
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Ersättning till regioner

7§
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättning av staten för kostnader sättning av staten för kostnader
som är direkt hänförliga till som är direkt hänförliga till
katastrofmedicinska insatser som katastrofmedicinska insatser som
landstinget har utfört enligt denna regionen har utfört enligt denna
lag.
lag.
Landsting som avses i 6 §
Regioner som avses i 6 §
första stycket har rätt till ersätt- första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som ning av staten för kostnader som
är direkt hänförliga till bered- är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma skap som avses i 6 §. Detsamma
gäller övriga landsting efter över- gäller
regioner efter överenskommelse med Socialstyrel- enskommelse
sen om att sådan ersättning ska sen om att sådan ersättning ska
lämnas.
lämnas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.103 Förslag till
lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 27 och 28 §§ och 5 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
27 §286
Staten, en kommun eller ett
Staten, en kommun eller en
landsting får förbjudas att i en region får förbjudas att i en
säljverksamhet som omfattas av säljverksamhet som omfattas av
1 kap. 5 § första stycket tillämpa 1 kap. 5 § första stycket tillämpa
ett visst förfarande, om detta
ett visst förfarande, om detta
1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för
en effektiv konkurrens på marknaden, eller
2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.
Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara
från allmän synpunkt.
En kommun eller ett
landsEn kommun eller
en region
ting får även förbjudas att bedriva får även förbjudas att bedriva en
en viss säljverksamhet i fall som viss
avses i första stycket. En sådan avses i första stycket. En sådan
verksamhet får dock inte förbju- verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag. das, om den är förenlig med lag.
Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.
28 §287
Det som sägs i 27 § gäller även
Det som sägs i 27 § gäller även
ett förfarande eller en verksam- ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person het i en annan juridisk person
om staten, en kommun eller ett om staten, en kommun eller en
landsting direkt eller indirekt har region direkt eller indirekt har ett
ett dominerande inflytande över dominerande inflytande över den
286
287

Senaste lydelse 2009:1280.
Senaste lydelse 2009:1280.
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den juridiska personen genom
ägarskap, finansiell medverkan,
gällande regler eller på annat sätt.
Det som sägs om staten, en kommun eller ett landsting tillämpas
då på den juridiska personen.

Författningsförslag

juridiska personen genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. Det
som sägs om staten, en kommun
eller en region tillämpas då på den
juridiska personen.

5 kap.
1§
Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna fullgöra sina
uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga
1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa
sig för förhör på tid och plats som verket bestämmer, eller
3. en kommun eller ett lands3. en kommun eller en region
ting som driver verksamhet av som driver verksamhet av ekoekonomisk eller kommersiell nomisk eller kommersiell natur
natur att redovisa kostnader och att redovisa kostnader och inintäkter i verksamheten.
täkter i verksamheten.
Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något
annat inte bestäms.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.104 Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:962)
om valfrihetssystem
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 och 7 §§ lagen (2008:962) om
valfrihetssystem ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5§
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och stiftelser som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att
behovet inte är av kommersiell karaktär, och
1. som till största delen finan1. som till största delen finansieras av en kommun, ett
landsting
sieras av en kommun,
en region
eller en upphandlande myndig- eller en upphandlande myndighet,
het,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av en kommun, ett
lands-en region
kontroll av en kommun,
ting eller en upphandlande myn- eller en upphandlande myndigdighet, eller
het, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälft- rande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda en av antalet ledamöter är utsedda
av en kommun, ett landsting eller av en kommun, en
eller
en upphandlande myndighet.
en upphandlande myndighet.
7§
Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.
Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter likställas
1. beslutande församlingar i
1. beslutande församlingar i
kommuner och landsting,
kommuner och regioner,
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2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första
stycket eller församlingar enligt 1, och
4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.105 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1–5 §§, 3 kap.
2 och 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4–6, 8 och 9 §§ och 6 kap. 1 och 3–4 a §§
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §288
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och melser som ger kommuner och
landsting ökade befogenheter i regioner ökade befogenheter i
förhållande till vad som gäller en- förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (2017:725).
ligt kommunallagen (2017:725).
2 §289
Det krav på anknytning till
Det krav på anknytning till
kommunens eller landstingets om- kommunens eller regionens område eller dess medlemmar som råde eller dess medlemmar som
avses i 2 kap. 1 § kommunal- avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) gäller inte vid lagen (2017:725) gäller inte vid
tillämpning av följande bestäm- tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
melser i denna lag:
– 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
– 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
– 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
– 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
– 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
– 4 kap. 1 § om turism, och
– 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.

288
289
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Vid tillämpningen av 2 kap. 1 §
om bidrag till byggande av väg
och järnväg som staten ansvarar
för, till byggande av järnväg som
ett landsting ansvarar för och till
anläggande av statlig farled krävs
särskilda skäl för undantag från
kravet på anknytning.

Författningsförslag

Vid tillämpningen av 2 kap. 1 §
om bidrag till byggande av väg
och järnväg som staten ansvarar
för, till byggande av järnväg som
en region ansvarar för och till
anläggande av statlig farled krävs
särskilda skäl för undantag från
kravet på anknytning.

2 kap.
1 §290
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna bidrag till byggande av väg lämna bidrag till byggande av väg
och järnväg som staten ansvarar och järnväg som staten ansvarar
för. Bidrag får även lämnas till för. Bidrag får även lämnas till
anläggande av allmän farled som anläggande av allmän farled som
staten ansvarar för. Kommuner staten ansvarar för. Kommuner
får även lämna bidrag till byggan- får även lämna bidrag till byggande av järnväg som ett landsting de av järnväg som en region anansvarar för.
svarar för.
Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen (1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Med anläggande av farled avses i denna lag att anlägga en ny
farled och att i farled göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar
av den ursprungliga anläggningen.
2 §291
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna bidrag till utbildning och lämna bidrag till utbildning och
forskning som bedrivs vid stat- forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor liga universitet och högskolor
eller av en enskild utbildnings- eller av en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att ut- anordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.
färda vissa examina.
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
även lämna bidrag till inrättande även lämna bidrag till inrättande
290
291

Senaste lydelse 2017:180.
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och drift av forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium
som avses i rådets förordning
(EG) nr 723/2009 av den 25 juni
2009 om gemenskapens rättsliga
ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur
(Eric-konsortium).
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och drift av forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium
som avses i rådets förordning
(EG) nr 723/2009 av den 25 juni
2009 om gemenskapens rättsliga
ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur
(Eric-konsortium).

3§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
medfinansiera projekt inom ram- medfinansiera projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och en för EG:s strukturfonder och
program.
program.
4§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
bistå utländska studerande som bistå utländska studerande som
med stöd av svenskt utvecklings- med stöd av svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen eller bistånd vistas i kommunen eller
landstinget för studier eller annan regionen för studier eller annan
utbildning. Bistånd får ges genom utbildning. Bistånd får ges genom
åtgärder som syftar till att åtgärder som syftar till att
underlätta vistelsen samt till att underlätta vistelsen samt till att
främja välfärden och trivseln för främja välfärden och trivseln för
den studerande.
den studerande.
5§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna ekonomiskt stöd till ung- lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. Ett sådant domsorganisationer. Ett sådant
stöd får också omfatta politisk stöd får också omfatta politisk
verksamhet.
verksamhet.
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3 kap.
2 §292
Kommuner får ingå avtal med
Kommuner får ingå avtal med
landsting om att utföra sådana regioner om att utföra sådana
transporter som avses i 7 kap. transporter som avses i 7 kap.
6 § hälso- och sjukvårdslagen 6 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Kommuner får även (2017:30). Kommuner får även
ingå avtal med landsting om att ingå avtal med regioner om att
utföra hälso- och sjukvård i utföra hälso- och sjukvård i
väntan på sådana transporter.
väntan på sådana transporter.
5§
I aktiebolagets årsredovisning ska intäkterna, kostnaderna och
resultatet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 § redovisas särskilt. Av denna särredovisning ska det framgå
1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
2. borgensförbindelser och
2. borgensförbindelser och
övriga ansvarsförbindelser som övriga ansvarsförbindelser som
kommuner eller landsting har in- kommuner
regioner har ingått för bolaget och för upp- gått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt kostna- dragsverksamheten samt kostderna för förbindelserna,
naderna för förbindelserna,
3. kapital som kommuner eller
3. kapital som kommuner eller
landsting tillskjutit uppdragsverk- regioner tillskjutit uppdragsverksamheten, och
samheten, och
4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.
För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller det som är föreskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554).
5 kap.
1§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
tillhandahålla sådan kunskap och tillhandahålla sådan kunskap och
erfarenhet som finns i den kom- erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommu- munala verksamheten (kommu292
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nal tjänst) för export (tjänste- nal tjänst) för export (tjänsteexport).
export).
2§
Som ett led i en tjänsteexport
Som ett led i en tjänsteexport
får kommuner och landsting i får
regioner i
begränsad omfattning exportera begränsad omfattning exportera
varor
som
varor
komplement till eller har ett komplement till eller har ett
naturligt samband med den till- naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten. handahållna kommunala tjänsten.
4§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna bistånd i form av utrust- lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller ning, rådgivning, utbildning eller
på annat sätt till ett land som får på annat sätt till ett land som får
svenskt statligt bistånd. Bistånd svenskt statligt bistånd. Bistånd
i form av ekonomiskt stöd får i form av ekonomiskt stöd får
lämnas endast för att genomföra lämnas endast för att genomföra
utbildning och rådgivning.
utbildning och rådgivning.
5§
Bistånd till ett land som inte
Bistånd till ett land som inte
får svenskt statligt bistånd får får svenskt statligt bistånd får
lämnas av kommuner och lands- lämnas av kommuner och regionting i form av utrustning som er i form av utrustning som komkommunerna
landstingen inte munerna och regionerna inte
längre behöver för sin verksam- längre behöver för sin verksamhet.
het.
Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan
utrustning än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning
eller på annat sätt lämnas till ett land som inte får svenskt statligt
bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för
att genomföra utbildning och rådgivning.
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6§
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
lämnar bistånd i form av utrust- lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning an- ning får i skälig omfattning använda medel för att transportera vända medel för att transportera
och ställa i ordning utrustningen och ställa i ordning utrustningen
så att den kan tas i bruk.
så att den kan tas i bruk.
8§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
förvissa sig om att bistånd som förvissa sig om att bistånd som
lämnas kommer till avsedd an- lämnas kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte vändning. Detta gäller dock inte
om biståndet avser utrustning om biståndet avser utrustning
som kommunerna och lands- som kommunerna och regionertingen inte längre behöver för na inte längre behöver för sin
sin verksamhet.
verksamhet.
9§
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
lämnar bistånd till ett land som lämnar bistånd till ett land som
får svenskt statligt bistånd ska får svenskt statligt bistånd ska
anmäla åtgärden och omfatt- anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen ningen på biståndet till Styrelsen
för internationellt utvecklings- för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska samarbete
dock inte göras om biståndet dock inte göras om biståndet
avser utrustning som kommunen avser utrustning som kommunen
eller landstinget inte längre be- eller regionen inte längre behöver för sin verksamhet.
höver för sin verksamhet.
6 kap.
1§
Om det i kommuner eller
Om det i kommuner eller
landsting ska tas ut skatt enligt regioner ska tas ut skatt enligt
lagen (2004:629) om trängsel- lagen (2004:629) om trängselskatt, får kommuner eller lands- skatt, får kommuner eller regionting träffa avtal med staten om er träffa avtal med staten om att
att biträda med
biträda med
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1. information om systemet med trängselskatt, och
2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.
Kommunerna eller landstingKommunerna eller regioneren får dock inte med stöd av na får dock inte med stöd av
första stycket utföra uppgifter första stycket utföra uppgifter
som innebär myndighetsutöv- som innebär myndighetsutövning.
ning.
3§
En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med
uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare,
får uppdra åt sammanslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i kommunens tjänst, vars
villkor inte ska fastställas av någon statlig myndighet.
Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får
lämnas av en nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor
för arbetstagare i kommunens tjänst.
Med kommun jämställs i
Med kommun jämställs i
denna paragraf landsting och denna paragraf region och annan
annan
kommunal förvaltningsenhet.
enhet.
4 §293
En nämnd i en kommun, i ett
En nämnd i en kommun, i en
landsting eller i ett kommunal- region eller i ett kommunalförbund får efter överenskom- förbund får efter överenskommelse med en inköpscentral upp- melse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscentralen dra åt anställda i inköpscentralen
att i en upphandling besluta på att i en upphandling besluta på
nämndens vägnar. Detta gäller nämndens vägnar. Detta gäller
när nämnden anskaffar varor, när nämnden anskaffar varor,
tjänster eller byggentreprenader tjänster eller byggentreprenader
genom en inköpscentral enligt genom en inköpscentral enligt
7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om 7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling eller 7 kap. offentlig upphandling eller 7 kap.
7 § lagen (2016:1146) om upp- 7 § lagen (2016:1146) om upp293
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handling inom försörjningssek- handling inom försörjningssektorerna.
torerna.
Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i
6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).
4 a §294
En nämnd i en kommun, i ett
En nämnd i en kommun, i en
landsting eller i ett kommunal- region eller i ett kommunalförbund får efter överenskom- förbund får efter överenskommelse med den myndighet som melse
avses i 1 § andra stycket 2 lagen avses i 1 § andra stycket 2 lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i (2013:311) om valfrihetssystem i
fråga om tjänster för elektronisk fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndig- identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens heten att besluta på nämndens
vägnar i ärenden enligt den lagen. vägnar i ärenden enligt den lagen.
Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses
i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.106 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:128)
om yrkeshögskolan
Härigenom föreskrivs att 4 och 19 §§ lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §295
Utbildning inom yrkeshögUtbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga skolan får anordnas av statliga
universitet och högskolor, andra universitet och högskolor, andra
statliga myndigheter, kommuner, statliga myndigheter, kommuner,
landsting och enskilda fysiska regioner och enskilda fysiska eller
eller juridiska personer. Utbild- juridiska personer. Utbildningsningsanordnaren får anordna ut- anordnaren får anordna utbildbildningen i samverkan med ningen i samverkan med andra.
andra.
19 §
En studerande får tills vidare
En studerande får tills vidare
avskiljas från en utbildning som avskiljas från en utbildning som
anordnas av staten, en kommun anordnas av staten, en kommun
eller ett landsting om han eller hon eller en region om han eller hon
1. lider av psykisk störning,
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till
följd av något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms
finnas en påtaglig risk att den studerande kan komma att skada
någon annan person eller värdefull egendom under utbildningen.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.107 Förslag till
lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §, 15 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 21 kap.
6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §,
38 kap. 7 § och 44 kap. 5 § samt rubriken närmast 31 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3§
Vad som föreskrivs i tryckVad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att frihetsförordningen om rätt att
ta del av allmänna handlingar ta del av allmänna handlingar
hos myndigheter ska i tillämp- hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar liga delar gälla också handlingar
hos aktiebolag, handelsbolag, eko- hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftel- nomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller lands- ser där kommuner eller regioner
ting utövar ett rättsligt bestäm- utövar ett rättsligt bestämmande
mande inflytande. Sådana bolag, inflytande.
bolag, förenföreningar och stiftelser ska vid ingar och stiftelser ska vid tillämptillämpningen av denna lag jäm- ningen av denna lag jämställas
ställas med myndigheter.
med myndigheter.
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
anses utöva ett rättsligt bestäm- anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma mande inflytande om de ensamma
eller tillsammans
eller tillsammans
1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen
eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget
eller föreningen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i
styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse,
eller
3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

317

Författningsförslag

Vid tillämpningen av andra
stycket 1–3 ska inflytande som
utövas av en juridisk person över
vilken en kommun eller ett
ting bestämmer på det sätt som
anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller
landstinget.
Första stycket gäller också för
handlingar som efter medgivande
av en kommun eller ett landsting
för viss bestämd tid förvaras hos
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser
där kommuner eller landsting tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.
Vad som föreskrivs om kommuner
landsting i första–
tredje styckena tillämpas också
på kommunalförbund.

SOU 2018:10

Vid tillämpningen av andra
stycket 1–3 ska inflytande som
utövas av en juridisk person över
vilken en kommunlandseller en region bestämmer på det sätt som
anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller regionen.
Första stycket gäller också för
handlingar som efter medgivande
av en kommun eller en region
för viss bestämd tid förvaras hos
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser
där kommuner eller regioner tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.
Vad som föreskrivs om kommuner
regioner i första–
tredje styckena tillämpas också
på kommunalförbund.

15 kap.
3 §296
Sekretessen enligt 1, 1 a och
Sekretessen enligt 1, 1 a och
2 §§ hindrar inte att uppgifter 2 §§ hindrar inte att uppgifter
som avses i 37 kap. 4 § lämnas som avses i 37 kap. 4 § lämnas
till den nationella upplysnings- till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i byrån enligt vad som föreskrivs i
6 kap. 1 § lagen (2006:544) om 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgär- kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära der
händelser i fredstid och höjd händelser i fredstid och höjd
beredskap och förordningen beredskap och förordningen
(1996:1475) om skyldighet att (1996:1475) om skyldighet att
lämna upplysningar m.m. om lämna upplysningar m.m. om
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krigsfångar och andra skyddade krigsfångar och andra skyddade
personer.
personer.
19 kap.
3 §297
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst
eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada
om uppgiften röjs. Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en
myndighets behov utförs av dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myndighet
i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att
utföra.
Om ett ärende enligt första
Om ett ärende enligt första
stycket rör upphandling, får upp- stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör gift som rör anbud eller som rör
motsvarande erbjudande inom motsvarande erbjudande inom
en kommun, ett landsting eller en kommun, en
eller en
en myndighet eller mellan stat- myndighet eller mellan statliga
liga myndigheter inte i något fall myndigheter inte i något fall
lämnas till någon annan än den lämnas till någon annan än den
som har lämnat anbudet eller er- som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller bjudandet förrän alla anbud eller
erbjudanden offentliggörs eller erbjudanden offentliggörs eller
beslut om leverantör och anbud beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet
dessförinnan
fattats eller ärendet dessförinnan
har slutförts. Under en elektro- har slutförts. Under en elektronisk auktion får dock lämnas nisk auktion får dock lämnas
sådana uppgifter som avses i sådana uppgifter som avses i
8 kap. 25 § lagen (2016:1145) om 8 kap. 25 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling, 8 kap. 25 § offentlig upphandling, 8 kap. 25 §
lagen (2016:1146) om upphand- lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ling inom försörjningssektorerna
eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet.
säkerhetsområdet.
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Om ett ärende enligt första
Om ett ärende enligt första
stycket rör försäljning av lös stycket rör försäljning av lös
egendom för det allmännas räk- egendom för det allmännas räkning,
får
ning, får uppgift som rör anbud
eller som rör motsvarande erbju- eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett dande inom en kommun, en
landsting eller en myndighet eller region eller en myndighet eller
mellan statliga myndigheter inte mellan statliga myndigheter inte
i något fall lämnas till någon i något fall lämnas till någon
annan än den som har lämnat an- annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla budet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offent- anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller liggörs eller avtal har slutits eller
ärendet annars har slutförts.
ärendet annars har slutförts.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller
sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och i kommunal affärsverksamhet fem år,
har gått från det att avtalet slöts.
21 kap.
6§
Sekretessen enligt 5 § hindrar
Sekretessen enligt 5 § hindrar
inte att uppgifter som avses i inte att uppgifter som avses i
37 kap. 4 § lämnas till den natio- 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad nella upplysningsbyrån enligt
som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen vad som föreskrivs i 6 kap. 1 §
(2006:544) om kommuners och lagen (2006:544) om kommuners
landstings åtgärder inför och vid och regioners åtgärder inför och
extraordinära
vid
tid och höjd beredskap och för- fredstid och höjd beredskap och
ordningen (1996:1475) om skyl- förordningen (1996:1475) om
dighet att lämna upplysningar skyldighet att lämna upplysm.m. om krigsfångar och andra ningar m.m. om krigsfångar och
skyddade personer.
andra skyddade personer.
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25 kap.
11 §298
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
2. från en myndighet som be2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § driver verksamhet som avses i 1 §
i ett
till en annan sådan landsting
i en region till en annan sådan
myndighet i samma landsting,
myndighet i samma region,
3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),
4. till ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister
datalagen,
5. från en myndighet som be5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i driver verksamhet som avses i
1 § inom en kommun eller ett 1 § inom en kommun eller en
landsting till annan sådan myn- region till annan sådan myndigdighet för forskning eller fram- het för forskning eller framställställning av statistik eller för ning av statistik eller för admiadministration på verksamhets- nistration på verksamhetsområområdet, om det inte kan antas det, om det inte kan antas att
att den enskilde eller någon när- den
enskilde
stående
till
stående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs, eller
men om uppgiften röjs, eller
6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen (2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med
stöd av den lagen, eller
298
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– 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
27 kap.
1 §299
Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt
eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som
avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden.
Sekretess gäller vidare
1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen,
2. hos kommun eller lands2. hos kommun eller region
ting för uppgift om en enskilds för uppgift om en enskilds perpersonliga eller ekonomiska för- sonliga eller ekonomiska förhållhållanden som Skatterättsnämn- anden som Skatterättsnämnden
den har lämnat i ett ärende om har lämnat i ett ärende om förförhandsbesked i en skatte- eller handsbesked i en skatte- eller
taxeringsfråga, och
taxeringsfråga, och
3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende
om särskild sjukförsäkringsavgift.
Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt
skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt
jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift,
avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
skattetillägg, återkallelseavgift och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.
Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.
Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4
eller 6 §.
För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.
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30 kap.
25 §
Får ett landsting eller en komFår en region eller en kommun som inte ingår i ett
mun som inte ingår landsi en region i
ting i samband med sådana över- samband med sådana överläggläggningar som avses i 9 och ningar som avses i 9 och 13 §§
13 §§ lagen (2002:160) om läke- lagen (2002:160) om läkemedelsmedelsförmåner m.m. en uppgift förmåner m.m. en uppgift från
från Tandvårds- och läkemedels- Tandvårds- och läkemedelsförförmånsverket som är sekretess- månsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första styck- reglerad enligt 23 § första stycket 1, blir sekretessbestämmelsen et 1, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos tillämplig på uppgiften även hos
landstinget eller kommunen. Detta regionen eller kommunen. Detta
gäller dock inte om det finns en gäller dock inte om det finns en
primär sekretessbestämmelse till primär sekretessbestämmelse till
skydd för samma intresse som skydd för samma intresse som
är tillämplig på uppgiften hos är tillämplig på uppgiften hos
den mottagande myndigheten.
den mottagande myndigheten.
31 kap.
Affärsverksamhet hos kommunala
Kommunala bolag, stiftelser
eller landstingskommunala företag och föreningar
3 §300
Sekretess gäller i affärsverkSekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kredit- samhet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värde- marknadsföretag eller ett värdepappersbolag som samverkande pappersbolag som samverkande
kommuner
landsting utövar kommuner
regioner utövar
ett rättsligt bestämmande inflyt- ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en ande över för uppgift om en
enskilds ekonomiska eller per- enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte sonliga förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan läm- står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider nas ut utan att den enskilde lider
skada eller men. I ett ärende en- skada eller men. I ett ärende en300
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ligt lagen (2016:1145) om offent- ligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) lig upphandling, lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörj- om upphandling inom försörjningssektorerna,
lagen ningssektorerna,
lagen
(2016:1147) om upphandling av (2016:1147) om upphandling av
koncessioner
eller
lagen koncessioner
eller
lagen
(2011:1029) om upphandling på (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet försvarsgäller dock sekretess för sådana gäller dock sekretess för sådana
uppgifter endast om det kan an- uppgifter endast om det kan antas att den enskilde lider skada tas att den enskilde lider skada
eller men om uppgiften röjs.
eller men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
37 kap.
5§
Sekretess enligt 4 § hindrar
Sekretess enligt 4 § hindrar
inte att uppgifter som avses i den inte att uppgifter som avses i den
paragrafen lämnas till den natio- paragrafen lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt nella upplysningsbyrån enligt
vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § vad som föreskrivs i 6 kap. 1 §
lagen (2006:544) om kommuners lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i vid
fredstid och höjd beredskap och fredstid och höjd beredskap och
förordningen (1996:1475) om förordningen (1996:1475) om
skyldighet att lämna upplys- skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och ningar m.m. om krigsfångar och
andra skyddade personer.
andra skyddade personer.
38 kap.
7§
Sekretess gäller hos kommuSekretess gäller hos kommuner
landsting i verksamhet ner
och
regioner i verksamhet
som avser beredskap för extra- som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och ordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap enligt lagen höjd beredskap enligt lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
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extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller pla- tid och höjd beredskap eller planering enligt förfogandelagen nering enligt förfogandelagen
(1978:262)
(1978:262)
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs, och
2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller
liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
44 kap.
5 §301
Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av
1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m.
hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet,
2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544)
2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och nära händelser i fredstid och
höjd beredskap,
höjd beredskap,
3. 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och 4. 5 kap.
15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.108 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk
Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §
Om det finns särskilda skäl får
Om det finns särskilda skäl får
regeringen meddela föreskrifter regeringen meddela föreskrifter
om att en viss myndighet som om att en viss myndighet som
lyder under regeringen ska un- lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. dantas från tillämpningen av 8 §.
Motsvarande gäller efter reger- Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för lands- ingens bemyndigande för region
ting och kommun i fråga om och kommun i fråga om kommunala myndigheter.
kommunala myndigheter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.109 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster
på den inre marknaden
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2009:1079) om tjänster på
den inre marknaden ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Denna lag tillämpas i fråga om tjänster, dock inte
1. finansiella tjänster,
2. elektroniska kommunikationstjänster och tillhandahållande av
kommunikationsnät,
3. tjänster på transportområdet,
4. tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag,
5. tjänster som är förbehållna reglerade yrken inom hälso- och
sjukvården samt läkemedelstjänster utförda av yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården och som utförs för att bedöma, bibehålla
eller återställa patienters hälsotillstånd,
6. audiovisuella tjänster och ljudradiosändningar,
7. tillhandahållande av hasardspel där penningvärden satsas,
8. tjänster som är förenade med offentlig maktutövning,
9. sociala tjänster som rör sub9. sociala tjänster som rör subventionerat boende, barnomsorg ventionerat boende, barnomsorg
och stöd till permanent eller och stöd till permanent eller
tillfälligt behövande familjer och tillfälligt behövande familjer och
enskilda, och som tillhandahålls enskilda, och som tillhandahålls
av eller utförs på uppdrag av stat, av eller utförs på uppdrag av stat,
kommun eller landsting, eller av kommun eller region, eller av välvälgörenhetsorganisationer erkän- görenhetsorganisationer erkända
da av stat, kommun eller lands- av stat, kommun eller region, och
ting, och
10. privata säkerhetstjänster.
Lagen tillämpas inte på skatteområdet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.110 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden
i kommuner och landsting
Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om säkerhetskontroll
vid offentliga sammanträden
i kommuner och landsting

Lag om säkerhetskontroll
vid offentliga sammanträden
i kommuner och regioner

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.111 Förslag till
lag om ändring i skyddslagen (2010:305)
Härigenom föreskrivs att 4 § skyddslagen (2010:305) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Följande byggnader, andra anläggningar och områden kan beslutas
vara skyddsobjekt
1. statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,
2. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har
äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen
eller riksdagsförvaltningen,
3. byggnader och andra anlägg3. byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun ningar som staten, en kommun
eller ett
har äganderätt eller
landsting
en
har äganderätt
eller nyttjanderätt till och som eller nyttjanderätt till och som
används eller är avsedda för att används eller är avsedda för att
leda eller styra statlig eller kom- leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet,
munal verksamhet,
4. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller
är avsedda för ledning av räddningstjänsten eller totalförsvarets
civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering, energiförsörjning,
vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer, transporter eller
försvarsindustriella ändamål, och
5. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller
är avsedda för verksamhet som innefattar upprätthållande av allmän
ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges
försörjning med sedlar och mynt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.112 Förslag till
lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § och 7 kap. 3 § luftfartslagen
(2010:500) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2§
Ett luftfartyg får registreras i Sverige bara om det helt ägs av
1. svenska staten,
2. svensk kommun eller svenskt
2. svensk kommun eller svensk
landsting,
region
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) eller
dödsboet efter en sådan person,
4. bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som har svensk nationalitet eller har sitt säte i ett EU-land, eller
5. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte
i Sverige.
Även om förutsättningar enligt första stycket inte föreligger får
ett luftfartyg registreras i Sverige, om det brukas av någon som avses i första stycket och denne har ett drifttillstånd som är utfärdat i
Sverige.
Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg
får registreras i Sverige även om förutsättningar enligt första eller
andra stycket inte föreligger. Ett sådant beslut får fattas bara om luftfartyget i regel används med utgångspunkt i Sverige.
7 kap.
3§
Ett drifttillstånd får ges endast till
1. svenska staten,
2. svenska kommuner eller
2. svenska kommuner eller
landsting,
regioner,
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) som
har sitt hemvist i Sverige eller till dödsbo efter en sådan person,
4. svenska handelsbolag som endast har bolagsmän som är medborgare i ett EU-land,
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5. svenska föreningar, samfund eller stiftelser, som i styrelsen endast
har ledamöter som är medborgare i ett EU-land,
6. svenska aktiebolag, om majoriteten av kapitalvärdet och röstvärdet ägs av medborgare i ett EU-land eller av någon som kan få
tillstånd enligt denna paragraf,
7. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte
i Sverige.
Om ägaren till ett aktiebolag som ansöker om tillstånd enligt denna
paragraf är ett annat aktiebolag, ska det som sägs i första stycket 6
också gälla det bolaget.
Ett tillstånd förfaller, om kraven i första och andra styckena inte
längre är uppfyllda och rättelse inte sker inom den tid som bestäms
av den myndighet som har meddelat tillståndet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får,
om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om undantag från
denna paragraf.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.113 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:566)
om vidareutnyttjande av handlingar
från den offentliga förvaltningen
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §302
Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av statliga och kommunala myndigheter.
Lagen gäller också för vidareLagen
utnyttjande av sådana handlingar utnyttjande av sådana handlingar
som tillhandahålls av de organ som tillhandahålls av de organ
som anges i bilagan till offent- som anges i bilagan till offentoch
sekretesslagen
lighetsoch
sekretesslagen lighets(2009:400), om handlingarna hör (2009:400), om handlingarna hör
till den verksamhet som anges till den verksamhet som anges
där, samt sådana handlingar som där, samt sådana handlingar som
tillhandahålls av aktiebolag, han- tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska förening- delsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner ar och stiftelser där kommuner
eller landsting utövar ett rättsligt eller regioner utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande. Dessa bestämmande inflytande. Dessa
organ ska vid tillämpningen av organ ska vid tillämpningen av
denna lag jämställas med myn- denna lag jämställas med myndigheter.
digheter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2015:289.
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1.114 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län
dels att 4 §303 ska upphöra att gälla,
dels att 3 och 5–10 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §304
Denna lag gäller för Uppsala
Denna lag gäller för Region
läns landsting, Östergötlands läns Uppsala län, Region Östergötlands
landsting, Jönköpings läns lands- län, Region Jönköpings län, Region
ting, Kronobergs läns landsting, Kronobergs län, Region Skåne län,
Skåne läns landsting, Hallands Region Hallands län, Region
läns landsting, Västra Götalands Västra Götalands län, Region
läns landsting, Örebro läns lands- Örebro län, Region Västmanlands
ting, Västmanlands läns landsting, län, Region Gävleborgs län, Region
Gävleborgs läns landsting, Väster- Västernorrlands län, Region Jämtnorrlands läns landsting, Jämtlands lands län och Region Norrbottens
läns landsting och Norrbottens läns län. Lagen gäller också, med
landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands
undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en
kommun. Det som sägs om ett region i 5–10 §§ gäller i sådant
landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.
fall kommunen.
5 §305
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska
lag ska
1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,

Senaste lydelse 2016:945.
Senaste lydelse 2016:945.
305
Senaste lydelse 2017:758.
303
304
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2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
6§
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag får utföra uppgifter inom ra- lag får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondspro- men för EU:s strukturfondsprogram.
gram.
7§
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska upprätta och fastställa lag ska upprätta och fastställa
länsplaner för regional transport- länsplaner för regional transportinfrastruktur.
infrastruktur.
8§
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska samverka med
lag ska samverka med
1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
9§
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska samråda med företrädare lag ska samråda med företrädare
för berörda organisationer och för berörda organisationer och
näringslivet i länet.
näringslivet i länet.
10 §
Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta
den strategi som fastställts för länets utveckling.
Länsstyrelsen och övriga statLänsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina liga myndigheter ska inom sina
verksamhetsområden lämna de verksamhetsområden lämna de
landsting som avses i denna lag regioner som avses i denna lag
det biträde som de behöver för det biträde som de behöver för
regionalt tillväxtarbete och regio- regionalt tillväxtarbete och regio-
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nal transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera de regioner som avses i
denna lag om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.115 Förslag till
lag om ändring i patientsäkerhetslagen
(2010:659)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3§
Med vårdgivare avses i denna
Med vårdgivare avses i denna
lag statlig myndighet, landsting lag statlig myndighet, region och
och kommun i fråga om sådan kommun i fråga om sådan hälsohälso- och sjukvård som myn- och sjukvård som myndigheten,
digheten, landstinget eller kom- regionen eller kommunen har anmunen har ansvar för samt annan svar för samt annan juridisk perjuridisk person eller enskild när- son eller enskild näringsidkare
ingsidkare som bedriver hälso- som bedriver hälso- och sjukvård.
och sjukvård.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.116 Förslag till
lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Härigenom föreskrivs att 13 kap. 4 § och 18 kap. 5 § radio- och
tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 kap.
4§
Tillstånd att sända analog kommersiell radio får endast ges till
en fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden.
Staten, landsting eller komStaten, regioner eller kommuner får inte inneha tillstånd att muner får inte inneha tillstånd att
sända analog kommersiell radio, sända analog kommersiell radio,
vare sig direkt eller indirekt vare sig direkt eller indirekt
genom
genom
1. ett företag i vilket ett eller flera sådana subjekt har en del som
för dem gemensamt motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier
eller andelar eller genom avtal har ett bestämmande inflytande, eller
2. ett företag som enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)
är ett dotterföretag till ett företag som avses i 1.
Lydelse enligt lagrådsremissen
En omreglerad spelmarknad

Föreslagen lydelse

18 kap.
5§
Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om
1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex
månader efter tillståndets början,
2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i
obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra
veckor,
3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt
15 kap. 1–4, 8–9 a och 10 §§, eller
4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.
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Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog
kommersiell radio i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta
att förfogandet kan inverka menligt på konkurrensen, får det eller
de tillstånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.
Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse
trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända
analog kommersiell radio i samma sändningsområde, och finns det
skäl att anta att överlåtelsen kan inverka menligt på konkurrensen,
får tillståndet återkallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats
på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som överlåtits.
Om staten, landsting eller
Om staten, regioner eller
kommuner innehar ett tillstånd kommuner innehar ett tillstånd
att sända kommersiell radio på att sända kommersiell radio på
det sätt som anges i 13 kap. 4 § det sätt som anges i 13 kap. 4 §
andra stycket ska Myndigheten andra stycket ska Myndigheten
för press, radio och tv återkalla för press, radio och tv återkalla
det tillståndet.
det tillståndet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.117 Förslag till
lag om ändring i skollagen (2010:800)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 6 §§, 4 kap. 15 §, 15 kap. 14,
30, 31, 39 och 40 §§, 16 kap. 48–50 §§, 17 kap. 17–19 och 21, 21 a, 23
och 26 a §§, 18 kap. 13, 27, 29 och 30 §§, 19 kap. 40–43 och 44 a §§,
20 kap. 18, 19 d och 22 §§, 21 kap. 15 §, 23 kap. 1, 5, 6, 8 och 9 §§,
26 kap. 17 §, 28 kap. 5 och 12 §§ och 29 kap. 1, 6, 10 och 26 §§ och
rubrikerna närmast före 2 kap. 3 §, 15 kap. 31 §, 17 kap. 18 §, 18 kap.
29 §, 28 kap. 5 och 12 §§ och 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Landsting

Föreslagen lydelse
2 kap.
Regioner

3 §306
Ett
får vara huvudlandsting
En region
får vara huvudman
man för gymnasieskola, gymnasie- för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbild- särskola,
l vuxenutbildning och särskild utbildning för ning och särskild utbildning för
vuxna i den utsträckning som vuxna i den utsträckning som
anges i denna lag.
anges i denna lag.
I ett landsting som är huvudI en region som är huvudman
man för sådana skolformer som för sådana skolformer som anges
anges i första stycket ska det i första stycket ska det finnas en
finnas en eller flera nämnder som eller flera nämnder som ska fullska
landstingets uppgif- göra regionens
fullgöra uppgifter enligt
ter enligt denna lag.
denna lag.
För en sådan nämnd som avses i andra stycket gäller det som är
föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).
6§
För att ett bolag eller en förFör att ett bolag eller en förening, där en kommun eller ett ening, där en kommun eller en
landsting äger aktier eller andelar region äger aktier eller andelar
306

Senaste lydelse 2017:759.
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eller på annat sätt har ett rätts- eller på annat sätt har ett rättsligt inflytande över verksam- ligt inflytande över verksamhetheten, ska godkännas som hu- en, ska godkännas som huvudvudman enligt 5 § gäller utöver man enligt 5 § gäller utöver vad
vad som föreskrivs där att
som föreskrivs där att
1. bestämmanderätten inte till1. bestämmanderätten inte tillkommer enbart en eller flera kommer enbart en eller flera
kommuner
landsting eller kommuner
regioner eller
juridiska personer där en kom- juridiska personer där en kommun
ett landsting genom mun
eller äganen region genom
ägande eller på annat sätt har ett de eller på annat sätt har ett
rättsligt bestämmande inflytande, rättsligt bestämmande inflytande,
2. samverkan mellan en kom2. samverkan mellan en kommun
ett landsting och en mun
en regioneller
och en
enskild är nödvändig för att verk- enskild är nödvändig för att verksamheten ska komma till stånd, samheten ska komma till stånd,
och
och
3. det finns särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll
eller utformning.
4 kap.
15 §307
En kommun eller ett
ting får inrätta lokala styrelser
inom den del av skolväsendet
som kommunen eller landstinget
är huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan i 8 kap. 4–8 §§ kommunallagen (2017:725) om inte
annat följer av denna lag.

landsEn kommun eller
en region
får inrätta lokala styrelser inom
den del av skolväsendet som
kommunen eller regionen är
huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan
i 8 kap. 4–8 §§ kommunallagen
(2017:725) om inte annat följer
av denna lag.

15 kap.
14 §308
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.
307
308

Senaste lydelse 2017:759.
Senaste lydelse 2012:109.
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Antagningsorganisationen får
Antagningsorganisationen får
vara gemensam för gymnasieskola vara gemensam för gymnasieskola
anordnad av kommuner, landsting anordnad av kommuner, regioner
och enskilda huvudmän.
och enskilda huvudmän.
30 §
Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen kan erbjuda utKommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar bildning som den själv anordnar
eller utbildning som anordnas av eller utbildning som anordnas av
en annan kommun eller ett lands- en annan kommun eller en region
ting enligt samverkansavtal med enligt samverkansavtal med komrKommune
kommunen eller landstinget. munen eller regionen.
Kommuner som har ingått ett som har ingått ett samverkanssamverkansavtal bildar ett sam- avtal bildar ett samverkansområde
verkansområde för utbildningen. för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska
så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Utbildning anordnad
av landsting

Utbildning anordnad av regioner

31 §309
Ett landsting får anordna utEn region får anordna utbildbildningar på sådana nationella ningar på sådana nationella proprogram som avser naturbruk gram som avser naturbruk och
och omvårdnad.
omvårdnad.
Efter överenskommelse med
Efter överenskommelse med
en kommun får landstinget anord- en kommun får regionen anordna utbildning även på andra natio- na utbildning även på andra nationella program.
nella program.
Av 17 kap. 17 och 18 §§ följer
Av 17 kap. 17 och 18 §§ följer
vilken utbildning på introduk- vilken utbildning på introduktionsprogram som får anordnas tionsprogram som får anordnas
av en region.
av ett landsting.
309

Senaste lydelse 2014:530.
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Av 17 a kap. 2 § följer att en
region som anordnar utbildning
på teknikprogrammet också får
anordna vidareutbildning i form
av ett fjärde tekniskt år.

39 §
Avgifter får inte tas ut för
Avgifter får inte tas ut för
insatser för omvårdnad i boen- insatser för omvårdnad i boendet
det eller
handahålls av staten, en kom- handahålls av staten, en kommun
ett
i anslut- mun
landsting
en region i eller
anslutning
ning till en gymnasieskola med till en gymnasieskola med RhRh-anpassad utbildning.
anpassad utbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för kost och logi.
40 §
Hemkommunen ska betala erHemkommunen ska betala ersättning för kostnader för boende sättning för kostnader för boende
och omvårdnad i boendet för och omvårdnad i boendet för
elever på Rh-anpassad utbildning. elever på Rh-anpassad utbildning.
Hemlandstinget eller, i förekom- Hemregionen eller, i förekommande fall hemkommunen, ska mande fall hemkommunen, ska
betala ersättning för kostnader för betala ersättning för kostnader för
habilitering. Ersättningarna ska habilitering. Ersättningarna ska
betalas till den huvudman som betalas till den huvudman som
enligt avtal med staten svarar för enligt avtal med staten svarar för
verksamheten.
verksamheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ersättningar enligt första stycket.
16 kap.
48 §
Innan en kommun eller ett
Innan en kommun eller en
landsting tar emot en sökande som region tar emot en sökande som
inte är hemmahörande i kom- inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet munen eller samverkansområdet
för utbildningen ska yttrande in- för utbildningen ska yttrande in-
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inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare avgivet yttrande
eller av andra skäl är onödigt.

Författningsförslag

hämtas från den sökandes hemkommun. Yttrande behöver dock
inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare avgivet yttrande
eller av andra skäl är onödigt.

49 §310
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet
r rätt att fullfölja utbildningen
på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om
den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning.
Erbjuder den nya hemkomErbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbild- munen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter ningen, har eleven rätt att efter
eget val fullfölja sin utbildning i eget val fullfölja sin utbildning i
en annan kommun eller ett
lands-en region
en annan kommun eller
ting som anordnar utbildningen. som anordnar utbildningen.
En elev som med anledning av
En elev som med anledning av
placering i ett hem för vård eller placering i ett hem för vård eller
boende enligt 6 kap. 1 § social- boende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) flyttar från tjänstlagen (2001:453) flyttar från
kommunen eller samverkanskommunen
området för utbildningen, har rätt området för utbildningen, har rätt
att fullfölja utbildningen på det att fullfölja utbildningen på det
påbörjade programmet eller den påbörjade programmet eller den
påbörjade inriktningen i den påbörjade inriktningen i den
kommun där hemmet för vård kommun där hemmet för vård
eller boende är beläget, om kom- eller boende är beläget, om kommunen erbjuder sådan utbild- munen erbjuder sådan utbildning. Om den inte erbjuder den ning. Om den inte erbjuder den
aktuella utbildningen, har eleven aktuella utbildningen, har eleven
rätt att efter eget val fullfölja sin rätt att efter eget val fullfölja sin
utbildning i en annan kommun utbildning i en annan kommun
eller ett landsting som anordnar eller en region som anordnar
utbildningen, om detta inte hind- utbildningen, om detta inte hindrar eleven från att vistas i hem- rar eleven från att vistas i hem310
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met för vård eller boende.

49 a §311
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter placeras i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och
som är beläget i en annan kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för utbildningen har rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade
inriktningen när eleven efter placeringen återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan utbildning. Detsamma gäller den elev
som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning
i den kommun där hemmet för vård eller boende är beläget.
Erbjuder hemkommunen inte
Erbjuder hemkommunen inte
den aktuella utbildningen, har den aktuella utbildningen, har
eleven rätt att efter eget val full- eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan följa sin utbildning i en annan
kommun
ett landsting som kommun eller en region som ananordnar utbildningen.
ordnar utbildningen.
50 §
En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev
som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet
för utbildningen ska ersättas för sina kostnader
ning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett
Första stycket gäller även en
landsting som på ett nationellt region som på ett nationellt
program har antagit en elev som program har antagit en elev som
inte är hemmahörande i sam- inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen. verkansområdet för utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om interkommunal ersättning.

311

Senaste lydelse 2015:176.

346

för

SOU 2018:10

Författningsförslag

17 kap.
17 §

En kommun eller ett
ting som anordnar ett yrkesprogram får anordna programinriktat
individuellt val som är inriktat
mot yrkesprogrammet.

landsEn kommun eller
en
som anordnar ett yrkesprogram
får anordna programinriktat individuellt val som är inriktat mot
yrkesprogrammet.

Utbildning anordnad
av landsting

Utbildning anordnad av regioner

region

18 §
Ett
får, utöver vad
landsting
En region
får, utöver vad som
som följer av 17 §, efter överens- följer av 17 §, efter överenskommelse med en kommun an- kommelse med en kommun anordna yrkesintroduktion och in- ordna yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Mottagande dividuellt alternativ. Mottagande
till utbildningar som utformats till utbildningar som utformats
för en grupp elever
för en grupp elever
19 §312
En kommun eller ett landsting
En kommun eller en
som anordnar programinriktat som anordnar programinriktat
individuellt val eller yrkesintro- individuellt val eller yrkesintroduktion som har utformats för duktion som har utformats för
en grupp elever ska ta emot alla en grupp elever ska ta emot alla
de behöriga sökande till utbild- de behöriga sökande till utbildningen som hör hemma i kom- ningen som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet munen eller samverkansområdet
för utbildningen.
för utbildningen.
En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för
utbildningen på grund av placering i ett sådant hem för vård eller
boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska vid
beslut om mottagande enligt första stycket jämställas med den som
är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen.
312
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Om det finns platser över på
utbildningen, sedan alla sökande
som ska tas emot enligt första
och andra styckena har antagits,
får
regionen ta
emot andra behöriga sökande
till utbildningen.

kommunen

21 §
En kommun som anordnar preparandutbildning, yrkesintroduktion som inte har utformats för en grupp elever, individuellt alternativ
ta emot ungdomar som uppfyller
eller
behörighetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte
kommer från kommunen.
Även ett
som anlandsting
Även
en region som anordnar
ordnar yrkesintroduktion, som yrkesintroduktion, som inte har
inte har utformats för en grupp utformats för en grupp elever
elever eller individuellt alterna- eller individuellt alternativ, får ta
tiv, får ta emot behöriga ungdom- emot behöriga ungdomar till utar till utbildningen oberoende av bildningen oberoende av vilken
vilken kommun de kommer från. kommun de kommer från.
21 a §313
En kommun som anordnar
En kommun som anordnar
sådan utbildning som avses i 21 § sådan utbildning som avses i 21 §
första stycket ska ta emot ung- första stycket ska ta emot ungdomar som uppfyller behörig- domar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive ut- hetsvillkoren för respektive utbildning om de på grund av pla- bildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård cering i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453) 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
vistas i kommunen eller sam- vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. verkansområdet för utbildningen.
Det
ett
gäller
landsting
Det
en region
som anordnar sådan utbildning som anordnar sådan utbildning
som avses i 21 § andra stycket.
som avses i 21 § andra stycket.
313
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23 §
En kommun som på programinriktat individuellt val har antagit
en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, ska ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett
Första stycket gäller även en
landsting som på programinriktat region som på programinriktat
individuellt val antagit en elev individuellt val antagit en elev
som inte är hemmahörande i sam- som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen. verkansområdet för utbildningen.
Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer överens om annat, ska den interkommunala ersättningen beräknas enligt 24–27 §§.
26 a §314
En kommun eller ett
landsEn kommun eller
en
ting som enligt 19 § andra stycket som enligt 19 § andra stycket
har tagit emot en elev på pro- har tagit emot en elev på programinriktat individuellt val eller graminriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion som har utyrkesintroduktion
formats för en grupp elever ska formats för en grupp elever ska
ersättas för sina kostnader för ersättas för sina kostnader för
elevens utbildning av elevens elevens utbildning av elevens
hemkommun. Detsamma gäller hemkommun. Detsamma gäller
eller den region
den
det landsting den kommun
kommun
som enligt 21 a § har tagit emot som enligt 21 a § har tagit emot
en elev på preparandutbildning, en elev på preparandutbildning,
yrkesintroduktion som inte har yrkesintroduktion som inte har
utformats för en grupp elever, utformats för en grupp elever,
individuellt alternativ eller språk- individuellt alternativ eller språkintroduktion.
introduktion.
Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte
kommer överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens självkostnad.

314
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18 kap.
13 §315
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasiesärskolan, gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Antagningsorganisationen får
Antagningsorganisationen får
vara gemensam för gymnasiesär- vara gemensam för gymnasiesärskola anordnad av kommuner, skola anordnad av kommuner,
landsting och enskilda huvudmän. regioner och enskilda huvudmän.
27 §316
Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som
tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan.
Kommunen får erbjuda utbildKommunen
ning som den själv anordnar eller ning som den själv anordnar eller
utbildning som anordnas av en utbildning som anordnas av en
annan
en region
annan
ett
landskommun
ting enligt samverkansavtal med enligt samverkansavtal med komKommukommunen eller landstinget. Kom- munen eller regionen.
muner som har ingått ett sam- ner som har ingått ett samververkansavtal bildar ett samverk- kansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.
ansområde för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så
långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Utbildning får anordnas
av landsting

Utbildning får anordnas
av regioner317

29 §318
Efter överenskommelse med
Efter överenskommelse med
en kommun får ett landsting an- en kommun får en region anordna utbildning i gymnasiesär- ordna utbildning i gymnasiesärskolan på nationella och indi- skolan på nationella och individuella program.
viduella program.
Senaste lydelse 2012:109.
Senaste lydelse 2012:109.
317
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30 §319
Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till
kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska
hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller det
Elevens hemkommun eller den
landsting som anordnar utbild- region som anordnar utbildningningen ska ombesörja att skol- en ska ombesörja att skolskjuts
skjuts anordnas enligt första anordnas enligt första stycket.
stycket.
19 kap.
40 §320
En kommun får ta emot en
En kommun får ta emot en
elev från en annan kommun på elev från en annan kommun på
ett individuellt program i sin gym- ett individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsättning nasiesärskola under förutsättning
att hemkommunen har bedömt att hemkommunen har bedömt
att eleven inte kan följa under- att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt pro- visningen på ett nationellt program.
ett landsting får ta gram. Även en region får ta emot Även
emot en elev på ett individuellt en elev på ett individuellt proprogram under samma förutsätt- gram under samma förutsättning.
ning.
Det som sägs i första stycket
Det som sägs i första stycket
gäller dock endast om hem- gäller dock endast om hemkommunen och den mottagande kommunen
kommunen eller landstinget kom- kommunen
regionen kommer överens om ersättningen för mer överens om ersättningen för
utbildningen.
utbildningen.

319
320
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40 a §321
En kommun eller ett
En kommun eller
landsen region
ting ska ta emot en elev på ett in- ska ta emot en elev på ett indidividuellt program om
viduellt program om
1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende
som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), och
2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.
41 §322
Innan en kommun tar emot
Innan en kommun tar emot
en sökande som inte är hemma- en sökande som inte är hemmahörande i kommunen eller sam- hörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen verkansområdet för utbildningen
ska yttrande inhämtas från den ska yttrande inhämtas från den
sökandes hemkommun. Yttran- sökandes hemkommun. Yttrandet ska innehålla uppgift om det ska innehålla uppgift om
huruvida eleven tillhör gymnasie- huruvida eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Detsamma särskolans målgrupp. Detsamma
gäller innan ett landsting tar emot gäller
en region tar emot
en sökande. I de fall där eleven en sökande. I de fall där eleven
har sökt till ett individuellt pro- har sökt till ett individuellt program ska yttrandet också inne- gram ska yttrandet också innehålla uppgifter om huruvida elev- hålla uppgifter om huruvida eleven kan följa ett nationellt pro- en kan följa ett nationellt program och om överenskommelse gram och om överenskommelse
om ersättning för utbildningen om ersättning för utbildningen
enligt 40 §.
enligt 40 §.
42 §323
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet
r rätt att fullfölja utbildningen
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på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om
den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning.
Erbjuder den nya hemkomErbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbild- munen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter ningen, har eleven rätt att efter
eget val fullfölja sin utbildning i eget val fullfölja sin utbildning i
en annan kommun eller ett
lands-en region
en annan kommun eller
ting som anordnar utbildningen. som anordnar utbildningen.
42 a §324
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter placeras i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och
som är beläget i en annan kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för utbildningen har rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade
inriktningen när eleven efter placeringen återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan utbildning. Detsamma gäller den elev
som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning i
den kommun där hemmet för vård eller boende är beläget.
Erbjuder hemkommunen inte
Erbjuder hemkommunen inte
den aktuella utbildningen, har den aktuella utbildningen, har
eleven rätt att efter eget val full- eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan följa sin utbildning i en annan
kommun
ett landsting som kommun eller en region som ananordnar utbildningen.
ordnar utbildningen.
43 §325
En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev
som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet
för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av hans eller hennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett
Första stycket gäller även en
landsting som på ett nationellt region som på ett nationellt proprogram har antagit en elev som gram har antagit en elev som inte
inte är hemmahörande i sam- är hemmahörande i samverkans324
325
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verkansområdet för utbildningen. området för utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om interkommunal ersättning för de nationella
programmen.
44 a §326
En kommun eller ett
landsEn kommun eller
en region
ting som har tagit emot en elev som har tagit emot en elev på ett
på ett individuellt program enligt individuellt program enligt 40 a §
40 a § ska ersättas för sina kost- ska ersättas för sina kostnader
nader för elevens utbildning av för elevens utbildning av elevens
elevens hemkommun.
hemkommun.
Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte
kommer överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens självkostnad.
20 kap.
18 §
Ett landsting får tillhandaEn region får tillhandahålla
hålla utbildning på gymnasial utbildning på gymnasial nivå
nivå inom områdena naturbruk inom områdena naturbruk och
och omvårdnad. Efter överens- omvårdnad. Efter överenskomkommelse med en kommun får melse med en kommun får regilandstinget tillhandahålla utbild- onen tillhandahålla utbildning på
ning på gymnasial nivå även gymnasial nivå även inom andra
inom andra områden.
områden.
19 d §327
Den som har rätt att delta i
Den som har rätt att delta i
utbildning på gymnasial nivå en- utbildning på gymnasial nivå enligt 19, 19 a eller 19 b § har rätt ligt 19, 19 a eller 19 b § har rätt
att delta i sådan utbildning i en att delta i sådan utbildning i en
annan kommun än sin hemkom- annan kommun än sin hemkommun eller i ett landsting, om ut- mun eller i en region, om utbildbildningen finns där och inte er- ningen finns där och inte erbjuds
bjuds av hemkommunen.
av hemkommunen.
326
327
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När det gäller ungdomar som har sådan rätt som avses i första
stycket ska bestämmelserna i 15 kap. 32 § tillämpas till och med
första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
22 §328
Den huvudman som anordnar utbildning på gymnasial nivå beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen.
Hemkommunen ska ta emot en sökande om de villkor som anges i 20 § är uppfyllda eller om den sökande har rätt till utbildning
enligt 19, 19 a eller 19 b §.
En kommun ska ta emot en
En kommun ska ta emot en
sökande från en annan kommun sökande från en annan kommun
och ett
ska ta emot en och
landsting
en region ska ta emot en söksökande, om
ande, om
1. de villkor som anges i 20 § är uppfyllda eller om den sökande
har rätt till utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §, och
2. hemkommunen har åtagit sig eller, efter överklagande enligt
28 kap. 12 §, ska åta sig att svara för kostnaderna för den sökandes
utbildning.
Av ett beslut om att en sökande ska tas emot ska det framgå på
vilken eller vilka grunder den sökande tas emot.
21 kap.
15 §
Ett
får efter överensEnlandsting
region får efter överenskommelse med en kommun till- kommelse med en kommun tillhandahålla utbildning på gym- handahålla utbildning på gymnasial nivå.
nasial nivå.

328
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23 kap.
1§
En kommun, ett
eller
landsting
En kommun,
en region eller
en enskild huvudman får enligt en enskild huvudman får enligt
bestämmelserna i detta kapitel bestämmelserna i detta kapitel
med bibehållet huvudmannaskap med bibehållet huvudmannaskap
sluta avtal om att någon annan sluta avtal om att någon annan
än kommunen, landstinget eller än kommunen, regionen eller den
den enskilde huvudmannen utför enskilde huvudmannen utför uppuppgifter inom utbildning eller gifter inom utbildning eller annan
annan verksamhet enligt denna verksamhet enligt denna lag
lag (entreprenad).
(entreprenad).
Ersättning som följer av ett avtal enligt första stycket till sådana
privata utförare som avses i 10 kap. 7 § kommunallagen (2017:725)
får, i fråga om juridiska personer, endast lämnas om utföraren har
tillstånd att ta emot offentlig finansiering enligt 2 a kap.
Trots bestämmelsen i 2 kap.
Trots bestämmelsen i 2 kap.
1 § kommunallagen (2017:725) 1 § kommunallagen (2017:725)
om anknytning till kommunens om anknytning till kommunens
eller landstingets område eller eller regionens område eller deras
deras medlemmar får en kom- medlemmar får en kommun eller
mun eller ett landsting genom ett en
genom ett avtal enligt
region
avtal enligt första stycket utföra första stycket utföra uppgifter åt
uppgifter åt en annan huvudman en annan huvudman inom skolinom skolväsendet.
väsendet.
De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan
verksamhet enligt denna lag ska med de undantag som anges i detta
kapitel gälla även vid entreprenad.
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5 §329
Om det finns särskilda skäl
Om det finns särskilda skäl
får regeringen efter ansökan av får regeringen efter ansökan av
en kommun, ett landsting eller en kommun, en
eller en
en enskild huvudman i andra fall enskild huvudman i andra fall än
än som anges i 2 och 3 a–4 a §§ som anges i 2 och 3 a–4 a §§ medmedge att kommunen, landstinget ge att kommunen, regionen eller
eller den enskilde huvudmannen den enskilde huvudmannen får
får överlämna åt någon annan att överlämna åt någon annan att bebedriva undervisning inom skol- driva undervisning inom skolväsendet på entreprenad.
väsendet på entreprenad.
6 §330
Om en kommun, ett
landsting
Om en kommun,
en region
eller en enskild huvudman över- eller en enskild huvudman överlämnar uppgiften att bedriva un- lämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad, får dervisning på entreprenad, får
kommunen, landstinget eller den kommunen, regionen eller den
enskilde huvudmannen överläm- enskilde huvudmannen överlämna den myndighetsutövning som na den myndighetsutövning som
hör till en lärares undervisnings- hör till en lärares undervisningsuppgift.
uppgift.
Kommunen eller landstinget får
Kommunen eller regionen får
när det gäller kommunal vuxen- när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbild- utbildning och särskild utbildning för vuxna överlämna även ning för vuxna överlämna även
den myndighetsutövning som hör den myndighetsutövning som hör
till rektorns uppgifter.
till rektorns uppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande
av rektorsuppgifter som innefattar myndighetsutövning.
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8 §331
En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att denna
ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.
En kommun får också sluta
En kommun får också sluta
avtal
ett
om att detta avtallandsting
med
en region
om att detta
ska ta över ansvaret för kommun- ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal ens uppgifter inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggan- vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom de eller gymnasial nivå eller inom
särskild utbildning för vuxna.
särskild utbildning för vuxna.
9§
En kommun får som huvudEn kommun får som huvudman överlåta ansvaret för sådana man överlåta ansvaret för sådana
medicinska insatser som anges i medicinska insatser som anges i
2 kap. 25–28 §§ till ett landsting, 2 kap. 25–28 §§ till en region,
om kommunen och landstinget om kommunen och regionen är
är överens om detta. På samma överens om detta. På samma sätt
sätt får ett
överlåta an- får enlandsting
region överlåta ansvaret
svaret till en kommun.
till en kommun.
Staten eller en enskild får som
Staten eller en enskild får som
huvudman överlåta ansvaret för huvudman överlåta ansvaret för
de medicinska insatser som an- de medicinska insatser som anges i 2 kap. 25–28 §§ till en kom- ges i 2 kap. 25–28 §§ till en kommun eller ett landsting, om huvud- mun eller en region, om huvudmannen och kommunen eller mannen och kommunen eller
landstinget är överens om detta.
regionen är överens om detta.
26 kap.
17 §
Statens skolinspektion får när
Statens skolinspektion får när
det gäller en verksamhet som be- det gäller en verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett drivs av en kommun eller en
landsting besluta att staten på region besluta att staten på komkommunens eller landstingets be- munens eller regionens bekostnad
331
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kostnad ska vidta de åtgärder som ska vidta de åtgärder som behövs
behövs för att åstadkomma rät- för att åstadkomma rättelse, om
telse, om kommunen eller lands- kommunen eller regionen
tinget
1. inte har följt ett föreläggande enligt 10 §, och
2. grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt
denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.
Har staten haft kostnader för
Har staten haft kostnader för
en åtgärd som vidtagits med en åtgärd som vidtagits med
stöd av denna paragraf, får denna stöd av denna paragraf, får denna
kostnad kvittas mot belopp som kostnad kvittas mot belopp som
staten annars skulle ha betalt ut staten annars skulle ha betalt ut
till kommunen eller landstinget. till kommunen eller regionen.
Beslut av en kommun
eller ett landsting

28 kap.
Beslut av en kommun
eller en region

5 §332
Beslut av en kommun eller ett
Beslut av en kommun eller en
landsting får överklagas hos allmän region får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol i fråga om
förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande enligt 26 kap. 13 eller 14 §,
2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §,
14 kap. 15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 eller 35 § eller 19 kap. 45 §,
3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter
enligt 7 kap. 23 §,
5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första
stycket, 10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap.
31 § första stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första
stycket eller 18 kap. 31 § första stycket,
6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller
18 kap. 32 § första stycket,
7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller
332
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återkallelse av sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,
8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av
sådan rätt enligt 26 kap. 13 §,
9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.
Beslut av en kommun
eller ett landsting

Beslut av en kommun
eller en region

12 §333
Beslut av en kommun eller ett
Beslut av en kommun eller en
landsting får överklagas hos Skol- region får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i väsendets överklagandenämnd i
fråga om
fråga om
1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller tillhörighet till grundsärskolans målgrupp enligt 7 kap. 5 b §,
2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § andra stycket,
3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens
upphörande enligt 7 kap. 14 §,
4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap.
13 §, 10 kap. 25 § eller 11 kap. 25 §,
5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev som inte
bor hemma,
6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar
enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap.
29 § andra stycket,
7. mottagande i första hand enligt 16 kap. 36 §, mottagande enligt 17 kap. 14 § när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som
utformats för en grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 §
eller mottagande i första hand enligt 19 kap. 29 § första stycket,
8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap.
5 eller 7 §,
9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 §,
14 § andra stycket, 22 § eller 33 § eller till särskild utbildning för
vuxna enligt 21 kap. 7 § tredje stycket,
333
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10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § andra stycket eller i särskild utbildning
för vuxna enligt 21 kap. 9 § andra stycket,
11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap.
9 § tredje eller fjärde stycket eller särskild utbildning för vuxna
enligt 21 kap. 9 § tredje stycket,
12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 §
tredje stycket, eller
13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3.
Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7–12 får överklagas
endast av barnet, eleven eller den sökande.
29 kap.
1 §334
I detta kapitel finns bestämmelser om
– bosättning (2–5 §§),
– hemkommun och hemlands– hemkommun och hemregion
(6 §),
ting (6 §),
– utlandssvenska elever (7 §),
– personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning (8 §),
– kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (9 §),
– handläggning (10 och 11 §§),
– talerätt (12 §),
– samverkan och anmälan till socialnämnden (13 §),
– tystnadsplikt (14 §),
– International Baccalaureate (17 §),
– överlämnande av betygshandlingar (18 §),
– informationsskyldighet (19 §),
– uppgiftsskyldighet (19 a §), och
– övriga bemyndiganden (20–29 §§).
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Hemkommun och hemregion

6§
Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som
personen är folkbokförd i.
För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande
vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den
kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma
gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).
Med hemlandsting avses det
Med hemregion avses den
landsting som hemkommunen region som hemkommunen hör
hör till.
till.
10 §
I ärenden som avser myndigI ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild hetsutövning mot någon enskild
enligt denna lag hos en kom- enligt denna lag hos en kommun, ett
eller en enskild mun,
landsting
en region eller en enskild
huvudman ska följande bestäm- huvudman ska följande bestämmelser
i
förvaltningslagen melser
i
förvaltningslagen
(1986:223) tillämpas:
(1986:223) tillämpas:
– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse av beslut, och
– 26 § om rättelse av skrivfel eller liknande.
I sådana ärenden hos en enskild huvudman ska också 11 och 12 §§
förvaltningslagen tillämpas.
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte
uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag. Det som sägs i
denna paragraf gäller inte vid betygssättning.
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26 §335
26 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om bestämmandet av det bidrag som kommunerna enligt 8 kap. 21 §, 9 kap.
19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap. 15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap.
31 §, 19 kap. 45 § och 25 kap. 11 § är skyldiga att lämna till fristående förskolor, fristående skolor och enskilt bedriven pedagogisk
omsorg.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyl- får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun eller ett dighet för en kommun eller en
landsting att lämna uppgifter om region att lämna uppgifter om
verksamheten som behövs för verksamheten som behövs för
beslut om bidrag till fristående beslut om bidrag till fristående
förskolor och fristående skolor förskolor och fristående skolor
samt hur bidrag till en fristående samt hur bidrag till en fristående
förskola eller fristående skola eller förskola eller fristående skola eller
annan enskild verksamhet har be- annan enskild verksamhet har beräknats.
räknats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.118 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:801)
om införande av skollagen (2010:800)
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:801) om införande
av skollagen (2010:800)
dels att 24–27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 23 § ska lyda ”Region som huvudman”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

24 §336
Trots bestämmelserna om huTrots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får vudmän i den nya skollagen får
ett landsting vara huvudman för en region vara huvudman för
grundskola för elever med autism grundskola för elever med autism
eller autismliknande tillstånd och eller autismliknande tillstånd och
för grundsärskola, om landstinget för grundsärskola, om landstinget
bedrev obligatorisk särskola vid bedrev obligatorisk särskola vid
utgången av juni 2011.
utgången av juni 2011.
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över elevhemsboende vid utbildning som avses i första stycket.
25 §
Trots bestämmelserna om huTrots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får vudmän i den nya skollagen får
ett landsting vara huvudman för en region vara huvudman för
gymnasieskola eller kommunal gymnasieskola eller kommunal
vuxenutbildning inom andra om- vuxenutbildning inom andra områden än naturbruk eller omvård- råden än naturbruk eller omvårdnad om utbildningen
nad om utbildningen
1. bedrevs före den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan dess, och
2. under hela tiden har stått öppen för sökande från hela landet
och förblir det.
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26 §337
När ett landsting bedriver utNär en region bedriver utbildning med stöd av 24 eller bildning med stöd av 24 eller
25 § ska de bestämmelser i den 25 § ska de bestämmelser i den
nya skollagen och denna lag som nya skollagen och denna lag som
gäller för en offentlig huvudman gäller för en offentlig huvudman
för utbildning i den aktuella skol- för utbildning i den aktuella skolformen tillämpas på landstinget. formen tillämpas på regionen.
Landstinget ska för utbildning i Regionen ska för utbildning i
grundskola eller grundsärskola grundskola eller grundsärskola
även tillämpa 7 kap. 22 § i den även tillämpa 7 kap. 22 § i den
nya skollagen på samma sätt som nya skollagen på samma sätt som
en enskild huvudman.
en enskild huvudman.
27 §
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare före- mer får meddela ytterligare föreskrifter om landstingets befattning skrifter om regionens befattning
med sådan utbildning som avses med sådan utbildning som avses
i 24 och 25 §§.
i 24 och 25 §§.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.119 Förslag till
lag om ändring i plan- och bygglagen
(2010:900)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
4 §338

I denna lag avses med
allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,
bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av
andra anläggningar än byggnader,
byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten,
byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak
och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller
delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten
samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla
sig i den,
byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens
uppgifter enligt denna lag,
byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i
ett byggnadsverk,
exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller
en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock
inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig
transportinfrastruktur,
genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan
som ska bestämmas enligt 4 kap. 21–25 §§,
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kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän
plats eller vattenområde, markanvisning: ett avtal mellan en kommun
och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde
för bebyggande,
medfinansieringsersättning:
ermedfinansieringsersättning:
sättning som en byggherre eller sättning som en byggherre eller
en fastighetsägare i samband med en fastighetsägare i samband med
genomförande av en detaljplan genomförande av en detaljplan
åtar sig att betala för en del av åtar sig att betala för en del av
en kommuns kostnad för bidrag en kommuns kostnad för bidrag
till byggande av en viss väg eller till byggande av en viss väg eller
järnväg som staten eller ett lands- järnväg som staten eller en region
ting ansvarar för,
ansvarar för,
miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens
uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet,
nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats,
ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt
förnyas,
omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet,
spårtrafik och vägar,
planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser,
sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,
tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym,
tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar
mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i
direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna
ska kunna användas för avsett ändamål,
underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla
eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde, och
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ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.120 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
dels att 2 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 6, 7, 9, 11, 12 och 15 §§ och 3 kap.
2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 §, med följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
7§
I denna lag avses med regioner
regioner enligt 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

2 kap.
1§
Landstinget och kommunerna
Regionen och kommunerna
inom ett län ansvarar gemensamt inom ett län ansvarar gemensamt
för
den regionala kollektivtrafiför den
ken, om inte annat följer av andra ken, om inte annat följer av andra
eller tredje stycket. Landstinget eller tredje stycket. Regionen och
och kommunerna får dock kom- kommunerna får dock komma
ma överens om att antingen överens om att antingen regionen
landstinget eller kommunerna ska eller kommunerna ska bära anbära ansvaret.
svaret.
I Stockholms län ansvarar
I Stockholms län ansvarar
landstinget ensamt för den regio- regionen ensamt för den regionala kollektivtrafiken, om inte nala kollektivtrafiken, om inte
landstinget och kommunerna regionen och kommunerna komkommer överens om att gemen- mer överens om att gemensamt
samt ansvara för denna trafik ansvara för denna trafik eller om
eller om att endast kommunerna att endast kommunerna ska bära
ska bära ansvaret.
ansvaret.
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I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första–
tredje styckena ansvarar också för persontransporter enligt lagen
(1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i
sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa
lagar till den regionala kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §.
1 a §339
Om landstinget och kommuOm regionen och kommunerna i samma län har kommit nerna i samma län har kommit
överens om att landstinget ensamt överens om att regionen ensamt
ska bära ansvaret för den regio- ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken, får kom- nala kollektivtrafiken, får kommunerna lämna ekonomiskt bi- munerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra, om det behövs drag till varandra, om det behövs
för kostnadsutjämningen mellan för kostnadsutjämningen mellan
kommunerna. Sådana bidrag får kommunerna. Sådana bidrag får
lämnas längst intill utgången av lämnas längst intill utgången av
det femte året från det att an- det femte året från det att ansvaret överfördes.
svaret överfördes.
1 b §340
Om ett
ensamt ska
landsting
Om
en region ensamt ska anansvara för den regionala kollek- svara för den regionala kollektivtivtrafiken i länet, får en kom- trafiken i länet, får en kommun
mun inom länet träffa avtal med inom länet träffa avtal med relandstinget om kostnadsansvar för gionen om kostnadsansvar för
regional kollektivtrafik som är regional kollektivtrafik som är
av bättre kvalitet eller billigare av bättre kvalitet eller billigare
för resenärerna än vad landstinget för resenärerna än vad regionen
annars skulle tillhandahålla.
annars skulle tillhandahålla.
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2§
I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.
I de län där kommunerna och
I de län där kommunerna och
landstinget gemensamt bär an- regionen gemensamt bär ansvaret
svaret för den regionala kollektiv- för den regionala kollektivtrafitrafiken ska den regionala kollek- ken ska den regionala kollektivtivtrafikmyndigheten organiseras trafikmyndigheten organiseras
som ett kommunalförbund. Det- som ett kommunalförbund. Detsamma gäller i de län där kom- samma gäller i de län där kommunerna ensamma bär ansvaret munerna ensamt bär ansvaret för
för den regionala kollektivtra- den regionala kollektivtrafiken.
fiken.
I fall som sägs i andra stycket får de som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i länet komma överens om att organisera den
regionala
ten som en gemensam nämnd i
stället för som ett kommunalförbund.
I de län där landstinget ensamt
I de län där regionen ensamt
bär ansvaret för den regionala bär ansvaret för den regionala
kollektivtrafiken är landstinget kollektivtrafiken är denna regioregional kollektivtrafikmyndig- nal kollektivtrafikmyndighet.
het.
I Gotlands län är kommunen regional kollektivtrafikmyndighet.
5§
Om enighet inte kan uppnås
Om enighet inte kan uppnås
i fråga om hur antalet ledamöter i fråga om hur antalet ledamöter
och ersättare i ett kommunal- och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling förbunds beslutande församling
ska fördelas mellan landstinget ska fördelas mellan regionen och
och kommunerna i länet, ska kommunerna i länet, ska regionen
landstinget utse hälften och kom- utse hälften och kommunerna
munerna tillsammans hälften. tillsammans hälften. Antalet ledaAntalet ledamöter och ersättare möter och ersättare som varje
som varje kommun ska utse be- kommun ska utse bestäms av
stäms av länsstyrelsen i förhål- länsstyrelsen i förhållande till
lande
till
folkmängden i kommunerna vid
munerna vid ingången av det år ingången av det år när val av förnär val av förbundsfullmäktige bundsfullmäktige förrättas. Varje
förrättas. Varje kommun ska kommun ska dock utse minst en
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dock utse minst en ledamot och ledamot och en ersättare.
en ersättare.
6§
Om inte enighet uppnås i
Om inte enighet uppnås i
fråga om sättet att fördela under- fråga om sättet att fördela underskott i förbundsverksamheten skott i förbundsverksamheten
mellan medlemmarna i ett kom- mellan medlemmarna i ett kommunalförbund,
landstinget munalförbund, ska regionen täcka
täcka hälften av underskottet och hälften av underskottet och komkommunerna i länet tillsammans munerna i länet tillsammans
resten. Varje kommuns skyldig- resten. Varje kommuns skyldighet att tillhandahålla medel ska het att tillhandahålla medel ska
bestämmas i förhållande till det bestämmas i förhållande till det
trafikarbete som har lagts ned i trafikarbete som har lagts ned i
kommunen under verksamhets- kommunen under verksamhetsåret.
året.
7§
Om det finns synnerliga skäl,
Om det finns synnerliga skäl,
får regeringen meddela före- får regeringen meddela föreskrifter eller i särskilt fall besluta skrifter eller i särskilt fall besluta
om undantag från 5 eller 6 §. om undantag från 5 eller 6 §.
Regeringen får meddela sådana Regeringen får meddela sådana
föreskrifter respektive fatta så- föreskrifter respektive fatta sådant beslut efter framställning dant beslut efter framställning
av ett landsting, en kommun som av en region, en kommun som
inte tillhör ett landsting eller inte tillhör en region eller
minst en tredjedel av de kom- en tredjedel av de kommuner i
muner i ett visst län som tillhör ett visst län som tillhör en region,
ett landsting, om de ansvarar för om de ansvarar för kollektivkollektivtrafiken enligt 1 §. Beslut trafiken enligt 1 §. Beslut om
om undantag får förenas med sär- undantag får förenas med särskilda villkor.
skilda villkor.
9§
Det
programmet ska regionala
upprättas efter
samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län.
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Samråd ska även ske med
övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv
och resenärer. I de fall ett landsting ensamt är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även
ske med kommunerna i länet.

Författningsförslag

Samråd ska även ske med
övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv
och resenärer. I de fall en region
ensamt är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även
ske med kommunerna i länet.

11 §
Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Kommunen ska anta proKommunen ska anta programmet efter samråd med den grammet efter samråd med den
regionala kollektivtrafikmyndig- regionala kollektivtrafikmyndigheten och, i förekommande fall, heten och, i förekommande fall,
landstinget.
regionen.
12 §
Efter överenskommelse med
Efter överenskommelse med
landstinget eller en kommun i regionen eller en kommun i länet
länet
får
får
tivtrafikmyndigheten upphandla myndigheten upphandla personpersontransport- och samord- transport- och samordningsningstjänster för sådana trans- tjänster för sådana transportportändamål som kommunerna ändamål som kommunerna eller
eller landstinget ska tillgodose regionen ska tillgodose samt samsamt samordna sådana transport- ordna sådana transporttjänster.
tjänster.
15 §
Regeringen får efter framRegeringen får efter framställning av en regional kollek- ställning av en regional kollektivtrafikmyndighet, ett landsting tivtrafikmyndighet, en region eller
eller en kommun meddela före- en kommun meddela föreskrifter
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skrifter om samverkan i fråga om om samverkan i fråga om trafik
trafik mellan regionala kollek- mellan
tivtrafikmyndigheter i olika län. myndigheter i olika län.
3 kap.
2§
En regional kollektivtrafikEn regional kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av den myndighet får efter beslut av den
beslutande församlingen över- beslutande församlingen överlämna befogenheten att ingå avtal lämna befogenheten att ingå avtal
om allmän trafik till ett aktiebo- om allmän trafik till ett aktiebolag. Om den regionala kollektiv- lag. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är en gemen- trafikmyndigheten är en gemensam nämnd, överlämnas befogen- sam nämnd, överlämnas befogenheten efter samstämmiga beslut heten efter samstämmiga beslut
av fullmäktige i var och en av de av fullmäktige i var och en av de
kommuner och, i förekommande kommuner och, i förekommande
fall, det landsting som samverkar fall, den region som samverkar i
i nämnden.
nämnden.
Myndigheten får i samma ordning som föreskrivs i första stycket
även överlämna sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till en
kommun inom länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs inom
denna kommuns område, inklusive trafik längs eventuella utgående
linjer som sträcker sig in i angränsande kommuner.
En regional kollektivtrafikmyndighet som överlämnar sin befogenhet enligt första stycket får i samma ordning även överlämna sina
befogenheter att upphandla och samordna tjänster enligt 2 kap.
12 § till aktiebolaget.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.121 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1350)
om uppgiftsskyldighet i fråga om marknadsoch konkurrensförhållanden
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en
effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv
offentlig upphandling får Konkurrensverket ålägga
1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller
handlingar, eller
2. en kommun eller ett lands2. en kommun eller en region
ting som driver verksamhet av som driver verksamhet av ekoekonomisk eller kommersiell nomisk eller kommersiell natur
natur att redovisa kostnader och att redovisa kostnader och inintäkter i verksamheten.
täkter i verksamheten.
Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.122 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1919) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2010:1919) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Ett
får fördela vissa
En landsting
region får fördela vissa
statsbidrag till regional kultur- statsbidrag till regional kulturverksamhet om
verksamhet om
1. en regional kulturplan har
1. en regional kulturplan har
upprättats av landstinget, och
upprättats av regionen, och
2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna lag gäller även för Gotlands denna lag gäller även för Gotlands
kommun.
kommun.
Med regioner avses i denna lag
regioner enligt 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.123 Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 19 och 26 §§ lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
19 §
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är
1. som till största delen är
finansierade av staten, en kom- finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upp- mun, en region eller en upphandhandlande myndighet,
lande myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet, eller
myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun,
en region
staten, en kommun, ett
landsting
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
26 §
Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myndigheter.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i
1. beslutande församlingar i
kommuner och landsting, och
kommuner och regioner, och
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2. offentligt styrda organ som avses i 19 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första
stycket eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller
flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.124 Förslag till
lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244)
Härigenom föreskrivs att 10 kap. 5 §, 26 kap. 34 §, 62 kap. 1 och
10 §§ och 64 kap. 2 och 3 §§ samt rubriken närmast före 26 kap. 34 §
och 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
5§
Skatteavdrag ska inte göras från
1. ersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en
i utlandet delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare
i bolaget eller i den juridiska personen,
2. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats
preliminär skatt för beskattningsåret, eller
3. ersättning för arbete som
3. ersättning för arbete som
betalas ut till staten, landsting, betalas ut till staten, regioner,
kommuner eller kommunalför- kommuner eller kommunalförbund.
bund.

Kommuner och landsting

26 kap.
34 §
Kommuner och regioner

Kommuner och landsting ska
lämna arbetsgivardeklaration och
punktskattedeklaration enligt
uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den paragrafen. De skattedeklarationer
som ska lämnas i januari och
augusti ska dock ha kommit in

Kommuner och regioner ska
lämna arbetsgivardeklaration och
punktskattedeklaration enligt
uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration
grafen. De skattedeklarationer
som ska lämnas i januari och
augusti ska dock ha kommit in
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till Skatteverket senast den 12 i till Skatteverket senast den 12 i
månaden.
månaden.
62 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om
– inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar
(2 §),
– när skatter och avgifter som redovisas i en
skattedeklaration ska betalas (3 §),
– när F-skatt och särskild A-skatt ska betalas (4–7 §§),
– när övriga skatter och avgifter ska betalas (8 och 9 §§),
– betalning från kommuner
– betalning från kommuner
och landsting (10 §),
och regioner (10 §),
– avräkning (11–14 §§),
– vilken skatt eller avgift som är betald (15 och 16 §§),
– ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift (17 och
18 §§), samt
– inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon
(19 §).
Kommuner och landsting

Kommuner och regioner

10 §341
Betalning av skatt och avgift
Betalning av skatt och avgift
enligt denna lag från kommuner enligt denna lag från kommuner
och landsting ska göras genom och regioner ska göras genom
avräkning från fordran enligt 4 § avräkning från fordran enligt 4 §
lagen (1965:269) med särskilda lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av annan menighets utdebitering av
skatt, m.m. Detsamma gäller så- skatt, m.m. Detsamma gäller sådan ersättning eller sådant juste- dan ersättning eller sådant justeringsbelopp som har debiterats ringsbelopp som har debiterats
enligt 17 b § lagen (2005:807) om enligt 17 b § lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdes- ersättning för viss mervärdesskatt
landsting, skatt
för
regioner,
341

Senaste lydelse 2012:387.
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kommunalförbund och samord- kommunalförbund och samordningsförbund.
ningsförbund.
64 kap.
2§
Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot, ska beloppet betalas tillbaka om
1. kontohavaren begär det,
2. överskottet grundas på
a) en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 §,
b) ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,
c) ett beslut om överskjutande punktskatt,
d) ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, eller
3. kontohavaren är en kom3. kontohavaren är en kommun eller ett landsting.
mun eller en region.
En automatisk återbetalning enligt första stycket 2 ska dock göras
bara om beloppet är minst 2 000 kronor eller återbetalningen kan
göras till ett konto hos bank- eller kreditmarknadsföretag.
3§
Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt som har redovisats före den tid som anges i 26 kap. 26, 27, 28
eller 30 §, ska betalas tillbaka först när samtliga arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punktskattedeklarationer har lämnats för skatter
och avgifter som ska redovisas senast den månad då den överskjutande skatten redovisades. Det gäller dock inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett omprövningsbeslut.
Första stycket gäller inte komFörsta stycket gäller inte kommuner och landsting.
muner och regioner.
66 kap.
27 §342
Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller
av ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning) om
342

Senaste lydelse 2017:387.
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1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att
den uppgiftsskyldige
a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för
egen beskattning,
b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift, eller
d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska rättas,
3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande eller uppgift
om en betalningsmottagare som ska lämnas i en arbetsgivardeklaration har saknats eller varit felaktig och den som uppgiften ska lämnas
för inte har varit skyldig att lämna inkomstdeklaration,
4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma
skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett annat beskattningsår eller en annan person,
b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
d) enligt lagen (2005:807) om
d) enligt lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt ersättning för viss mervärdesskatt
för kommuner, landsting,
för komregioner, kommunalförbund och samordnings- munalförbund och samordningsförbund,
förbund,
e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289)
om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut
om ändring av sådant prissättningsbesked, eller
g) om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4,
5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut
som avses i 7 kap. 9 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat
villkor i beslutet, eller
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6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.125 Förslag till
lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
4§
4 § I fråga om den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.
Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om
denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom
vars domkrets personen vistas.
Ett beslut som rör en juridisk
Ett beslut som rör en juridisk
person, varmed avses även person, varmed avses även
offentligrättsliga juridiska person- offentligrättsliga juridiska personer som staten, en kommun, ett er som staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett
landskommunalförbund eller
en region,
ting, överklagas till den förvalt- överklagas till den förvaltningsningsrätt inom vars domkrets rätt inom vars domkrets föreföretagets eller verksamhetens tagets eller verksamhetens ledledning finns.
ning finns.
Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.126 Förslag till
lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
3§
I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.
Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om
denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom
vars domkrets personen vistas.
Ett beslut som rör en juridisk
Ett beslut som rör en juridisk
person, varmed avses även offent- person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer så- ligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun, ett som staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett
landskommunalförbund eller
en region,
ting, överklagas till den förvalt- överklagas till den förvaltningsningsrätt inom vars domkrets rätt inom vars domkrets föreföretagets eller verksamhetens tagets eller verksamhetens ledledning finns.
ning finns.
Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.127 Förslag till
lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2012:263) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
2 §343
I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.
Allvarlig avvikande händelse
Händelse som inträffar i något
steg i kedjan från donation till
transplantation och som kan
1. leda till överföring av en
smittsam sjukdom eller till
döden,
2. vara livshotande eller invalidiserande eller medföra betydande funktionsnedsättning för
patienten, eller
3. leda till eller förlänga sjukdom eller behov av sjukhusvård.
Allvarlig biverkning

343

Senaste lydelse 2014:358
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2. medför betydande funktionsnedsättning, eller
3. leder till eller förlänger sjukdom eller behov av sjukhusvård.
De myndigheter eller inrättBehörig myndighet eller delegerad
inrättning
ningar som anges i den förteckning som Europeiska kommissionen ska förse medlemsstaterna
med enligt artikel 8 i kommissionens genomförandedirektiv
2012/25/EU av den 9 oktober
2012 om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ
avsedda för transplantation.
Organ

1. Differentierad del av människokroppen som består av olika
sorters vävnad och som upprätthåller sin struktur, kärlbildning
och förmåga att utveckla fysiologiska funktioner med en betydande grad av autonomi, eller
2. del av ett sådant organ som
avses i 1 och som är avsedd att
användas för samma syfte som
hela organet i människokroppen
och som uppfyller kraven för
struktur och kärlbildning.

Vårdgivare

Statlig myndighet, landsting
och kommun i fråga om sådan
hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan
juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård.
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2§
I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.
Allvarlig avvikande händelse
Händelse som inträffar i något
steg i kedjan från donation till
transplantation och som kan
1. leda till överföring av en
smittsam sjukdom eller till döden,
2. vara livshotande eller invalidiserande eller medföra betydande funktionsnedsättning för
patienten, eller
3. leda till eller förlänga sjukdom eller behov av sjukhusvård.
Allvarlig biverkning

Icke avsedd reaktion, inbegripet smittsam sjukdom, hos den
levande donatorn eller mottagaren som kan ha samband med
något steg i kedjan från donation
till transplantation, och som
1. kan leda till döden eller till
ett livshotande eller invalidiserande tillstånd,
2. medför betydande funktionsnedsättning, eller
3. leder till eller förlänger sjukdom eller behov av sjukhusvård.

De myndigheter eller inrättBehörig myndighet eller delegerad
inrättning
ningar som anges i den förteckning som Europeiska kommissionen ska förse medlemsstaterna
med enligt artikel 8 i kommissionens genomförandedirektiv
2012/25/EU av den 9 oktober
2012 om informationsförfaran-
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dena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation.
Organ

1. Differentierad del av människokroppen som består av olika
sorters vävnad och som upprätthåller sin struktur, kärlbildning
och förmåga att utveckla fysiologiska funktioner med en betydande grad av autonomi, eller
2. del av ett sådant organ som
avses i 1 och som är avsedd att
användas för samma syfte som
hela organet i människokroppen
och som uppfyller kraven för
struktur och kärlbildning.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
landstinget eller kommunen har
ansvar för samt annan juridisk
person eller enskild näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.128 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:407) om hälsooch sjukvård till vissa utlänningar som vistas
i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4 och 6–10 §§ lagen (2013:407)
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §344
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för lands- melser om skyldighet för regioner
ting att, utöver vad som följer av att, utöver vad som följer av
och
sjukvårdslagen
hälsooch
sjukvårdslagen hälso(2017:30) och tandvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen
(1985:125), erbjuda hälso- och (1985:125), erbjuda hälso- och
sjukvård samt tandvård till vissa sjukvård samt tandvård till vissa
utlänningar som vistas inom ett utlänningar som vistas inom en
landsting utan att vara bosatta där. region utan att vara bosatta där.
2§
I lagen (2008:344) om hälsoI lagen (2008:344) om hälsooch sjukvård åt asylsökande m.fl. och sjukvård åt asylsökande m.fl.
finns bestämmelser om skyldig- finns bestämmelser om skyldighet
landsting att erbjuda het för regioner att erbjuda
hälso- och sjukvård samt tand- hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a. asylsökande, perso- vård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstill- ner som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och stånd med tillfälligt skydd och
personer som hålls i förvar.
personer som hålls i förvar.

344

Senaste lydelse 2017:64.
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4§
Ett
skyldigheter enEnlandstings
regions skyldigheter enligt
ligt denna lag gäller endast för denna lag gäller endast för ututlänningar som vistas inom länningar som vistas inom regilandstinget.
onen.
Med landsting avses i denna
Med region avses i denna lag
lag även en kommun som inte även en kommun som inte ingår
ingår i ett landsting.
i en region.
6§
Ett
ska erbjuda sålandsting
En region
ska erbjuda sådana
dana utlänningar som avses i 5 § utlänningar som avses i 5 § och
och som inte har fyllt 18 år vård som inte har fyllt 18 år vård i
i samma omfattning som erbjuds samma omfattning som erbjuds
dem som är bosatta inom lands- dem som är bosatta inom regitinget.
onen.
7§
Ett
ska erbjuda sålandsting
En region
ska erbjuda sådana
dana utlänningar som avses i 5 § utlänningar som avses i 5 § och
och som har fyllt 18 år
som har fyllt 18 år
1. vård som inte kan anstå,
2. mödrahälsovård,
3. vård vid abort, och
4. preventivmedelsrådgivning.
8§
Ett landsting får erbjuda utEn region får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och länningar som har fyllt 18 år och
som omfattas av denna lag vård som omfattas av denna lag vård
utöver vad som följer av 7 §.
utöver vad som följer av 7 §.
9 §345
Ett
ska erbjuda utEn landsting
region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna länningar som omfattas av denna
lag sådana läkemedel som ingår i lag sådana läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna enligt lagen läkemedelsförmånerna enligt lagen
345

Senaste lydelse 2016:524.
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(2002:160) om läkemedelsför- (2002:160) om läkemedelsförmåner
Ett landsting ska måner
En region ska även
även erbjuda utlänningar som erbjuda utlänningar som omomfattas av denna lag och som fattas av denna lag och som inte
inte har fyllt 18 år sådana varor har fyllt 18 år sådana varor som
som avses i 18 § lagen om läke- avses i 18 § lagen om läkemedelsmedelsförmåner m.m.
förmåner m.m.
Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som
förskrivs i samband med vård som ges med stöd av denna lag.
10 §
Ett
ska erbjuda utEn region
landsting
ska erbjuda utlänlänningar som omfattas av denna ningar som omfattas av denna lag
lag en hälsoundersökning, om det en hälsoundersökning, om det
inte är uppenbart obehövligt.
inte är uppenbart obehövligt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.129 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:513)
om ersättning för kostnader till följd av vård
i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet
Härigenom föreskrivs att 4, 12 och 13 §§ lagen (2013:513) om
ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Det som i denna lag sägs om
Det som i denna lag sägs om
ett landsting gäller även en kom- en
gäller även en komregion
mun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region.
ting.
12 §346
Försäkringskassan ska, om det
Försäkringskassan ska, om det
inte är uppenbart obehövligt, i inte är uppenbart obehövligt, i
ett ärende om ersättning eller ett ärende om ersättning eller
förhandsbesked enligt denna lag förhandsbesked enligt denna lag
inhämta ett yttrande från det inhämta ett yttrande från den
landsting som enligt hälso- och region som enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) har an- sjukvårdslagen (2017:30) har ansvar för patientens vård i Sverige. svar för patientens vård i Sverige.
Om ett landsting ska yttra sig
Om en region ska yttra sig i
i ett ärende som avser ersättning ett ärende som avser ersättning
för hjälpmedel som berör en för hjälpmedel som berör en
kommun som ingår i landstinget, kommun som ingår i regionen,
ska landstinget inför yttrandet ska regionen inför yttrandet samsamråda med kommunen.
råda med kommunen.

346

Senaste lydelse 2017:65.
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13 §
Myndigheter ska inom ramen
Myndigheter ska inom ramen
för ett förfarande enligt 12 § eller för ett förfarande enligt 12 § eller
på begäran lämna Försäkrings- på begäran lämna Försäkringskassan, landsting och kommuner kassan, regioner och kommuner
sådana uppgifter som är av be- sådana uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna tydelse för tillämpningen av denna
lag.
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.130 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:514)
om landstingens och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
samt 1–3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om landstingens och
kommunernas kostnadsansvar
för viss vård i utlandet

Lag om regionernas och
kommunernas kostnadsansvar
för viss vård i utlandet

1§
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser
landstingens och
ser om regionernas och kom- komom
munernas kostnadsansvar för viss munernas kostnadsansvar för viss
vård i utlandet.
vård i utlandet.
Det som i denna lag sägs om
Det som i denna lag sägs om
ett landsting gäller även en kom- en
gäller även en komregion
mun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region.
ting.
2§
Ett
har, om inget
En region
landsting
har, om inget annat
annat sägs i denna lag, kostnads- sägs i denna lag, kostnadsansvar
ansvar för ersättningar som har för ersättningar som har bestämts
bestämts enligt
enligt
1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till
följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004
av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till
en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser var
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1. bosatt inom landstinget, eller
1. bosatt inom regionen, eller
2. kvarskriven enligt 16 § folk2. kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och bokföringslagen (1991:481) och
stadigvarande vistades i lands- stadigvarande vistades i regionen.
tinget.
3§
Ett
ska ersätta FörEn region
landsting
ska ersätta Försäksäkringskassan för sådana utbe- ringskassan för sådana utbetalda
talda ersättningar som avses i 2 §. ersättningar som avses i 2 §.
4§
En kommun som ingår i ett
En kommun som ingår i en
landsting har kostnadsansvar för region har kostnadsansvar för
ersättning som avses i 2 § om ersättning som avses i 2 § om
ersättningen avser hjälpmedel som ersättningen avser hjälpmedel som
kommunen skulle haft kostnads- kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhanda- ansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.
hållits i Sverige.
En kommun ska ersätta ett
En kommun ska ersätta en
landsting vad landstinget enligt region vad regionen enligt 3 § har
3 § har betalat ut för sådana betalat ut för sådana hjälpmedel
hjälpmedel som kommunen en- som kommunen enligt första
ligt första stycket har kostnads- stycket har kostnadsansvar för.
ansvar för.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.131 Förslag till
lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
Härigenom föreskrivs att 3, 11 och 17 §§ bibliotekslagen (2013:801)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Bibliotekshuvudmän är komBibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, munerna, regionerna, staten och,
i fråga om vissa skolor, enskilda. i fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar
2. För skolbibliotek ansvarar
kommuner, landsting, staten eller kommuner, regioner, staten eller
enskilda huvudmän i enlighet med enskilda huvudmän i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap. skol- bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
lagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverk3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och samhet ansvarar regionerna och
de kommuner som inte ingår i de kommuner som inte ingår i
ett landsting.
en region.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar
den som enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan
än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver
biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.
11 §
Varje landsting och de komVarje region och de kommuner som inte ingår i ett
muner som inte ingårlandsi en region
ting ska bedriva regional biblio- ska bedriva regional biblioteksteksverksamhet med syfte att verksamhet med syfte att främja
främja samarbete, verksamhets- samarbete, verksamhetsutveckutveckling och kvalitet när det ling och kvalitet när det gäller
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gäller de folkbibliotek som är de folkbibliotek som är verkverksamma i länet.
samma i länet.
17 §
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
anta biblioteksplaner för sin verk- anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
samhet på biblioteksområdet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.132 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Den som erbjuds en anställDen som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett ning i staten, en kommun, en
landsting, ett företag eller en or- region, ett företag eller en orgaganisation ska, om arbetet inne- nisation ska, om arbetet innebär
bär direkt och regelbunden kon- direkt och regelbunden kontakt
takt med barn, på begäran av den med barn, på begäran av den som
som erbjuder anställningen visa erbjuder anställningen visa upp
upp ett utdrag ur det register ett utdrag ur det register som
som förs enligt lagen (1998:620) förs enligt lagen (1998:620) om
om belastningsregister.
belastningsregister.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.133 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är
fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.
Lagen gäller dock inte
1. staten, landsting, kommu1. staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och sam- ner, kommunalförbund och samverkansorgan,
verkansorgan,
2. juridiska personer över vilka
2. juridiska personer över vilka
staten, regioner, kommuner, komstaten, landsting,
kommuner,
kommunalförbund och samver- munalförbund och samverkanskansorgan, var för sig eller till- organ, var för sig eller tillsamsammans, har ett direkt eller mans, har ett direkt eller indirekt
indirekt rättsligt bestämmande rättsligt bestämmande inflytande,
inflytande, såvida inte verksam- såvida inte verksamheten avser
heten avser affärsverksamhet, och affärsverksamhet, och
3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

403

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.134 Förslag till
lag om ändring i patientlagen (2014:821)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 b §, 8 kap. 1 § och
9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2§
Bestämmelserna i 1 kap. 9 §,
Bestämmelserna i 1 kap. 9 §,
6 kap. 4 § och 7 kap. 1 och 2 §§ 6 kap. 4 § och 7 kap. 1 och 2 §§
gäller endast hälso- och sjuk- gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med vårdsverksamhet som bedrivs med
ett landsting eller en kommun en
eller en kommun som
region
som huvudman.
huvudman.
Bestämmelserna i 2 kap. 3 och
Bestämmelserna i 2 kap. 3 och
4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och
9 kap. 1 § gäller endast hälso- 9 kap. 1 § gäller endast hälsooch sjukvårdsverksamhet som be- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med ett
som huvud- drivslandsting
med en
som huvudman.
man.
3 kap.
2 b §347
En patient som skrivs ut från
En patient som skrivs ut från
sluten vård ska få sammanfatt- sluten vård ska få sammanfattande information om den vård ande information om den vård
och behandling som getts under och behandling som getts under
vårdtiden, om avsikten är att vårdtiden, om avsikten är att
patienten ska få insatser från patienten ska få insatser från
socialtjänst, kommunal hälso- socialtjänst, kommunal hälsooch sjukvård eller den lands- och sjukvård eller den av regitingsfinansierade öppna
oner finansierade öppna vården.
Om information finns tillgäng- Om information finns tillgänglig, ska patienten även få upp- lig, ska patienten även få uppgifter om vem som är patientens gifter om vem som är patientens
347
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fasta vårdkontakt, tidpunkt för
när samordnad individuell planering avses genomföras och uppgifter om befintliga planer för
vård och omsorg efter utskrivningen.

8 kap.
1§
En patient med livshotande
En patient med livshotande
eller särskilt allvarlig sjukdom eller särskilt allvarlig sjukdom
eller skada ska få möjlighet att eller skada ska få möjlighet att
inom eller utom det egna lands- inom eller utom den egna regitinget få en ny medicinsk bedöm- onen få en ny medicinsk bedömning.
ning.
Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om
1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och
till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
9 kap.
1§
En patient som omfattas av
En patient som omfattas av
ett landstings ansvar för hälso- och en regions ansvar för hälso- och
sjukvård ska inom eller utom sjukvård ska inom eller utom
detta landsting få möjlighet att denna
få möjlighet att
välja utförare av offentligt finan- välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.
sierad öppen vård.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.135 Förslag till
lag om ändring i lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton
med anledning av FATCA-avtalet
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCAavtalet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
4§
Med myndighetsenhet avses
Med myndighetsenhet avses
staten Sverige, Sveriges riksdag, staten Sverige, Sveriges riksdag,
Sveriges regering, svenska lands- Sveriges regering, svenska regiting, svenska kommuner och till oner, svenska kommuner och till
någon av dessa hörande organ, någon av dessa hörande organ,
verk, integrerade delar eller kon- verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.
trollerade enheter.
Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning, verk,
fond, institution eller annat organ, oavsett sammansättning, som
utgör en svensk myndighet. Detta gäller dock bara om myndighetens nettoinkomster tillgodogörs myndighetens eget konto eller
annat svenskt konto som innehas av en myndighetsenhet och ingen
del av nettoinkomsterna fördelas till förmån för någon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte fysisk person som är
statschef eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig förvaltning och som agerar i privat eller eget syfte.
Med kontrollerad enhet avses enhet som till sin form är skild
från svenska staten eller som på annat sätt utgör en separat juridisk
enhet och
1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera svenska
myndighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade enheter,
2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller
konton hos en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del av
enhetens inkomster fördelas till förmån för någon privatperson, och
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3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter
vid upplösning.
Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner om
dessa personer är de avsedda förmånstagarna för ett offentligt program, och verksamheten inom programmet bedrivs till förmån för
allmänheten och för det allmännas bästa eller rör administration inom
någon fas av myndighetsutövning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.136 Förslag till
lag om ändring i lagen (2015:602)
om överlämnande av allmänna handlingar
för förvaring
Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (2015:602) om överlämnande
av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §
Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som
anges i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller
upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt
enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna
upphör att vara allmänna.
Det som sägs om kommuner
Det som sägs om kommuner
i denna lag avser även landsting. i denna lag avser även regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

408

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.137 Förslag till
lag om ändring i lagen (2015:911) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3§
Med svensk myndighetsenhet
Med svensk myndighetsenhet
avses staten Sverige, Sveriges riks- avses staten Sverige, Sveriges riksdag, Sveriges regering, svenska dag, Sveriges regering, svenska
landsting, svenska kommuner och regioner, svenska kommuner och
till någon av dessa hörande organ, till någon av dessa hörande organ,
verk, integrerade delar eller kon- verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.
trollerade enheter.
Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning, verk,
fond, institution eller annat organ, oavsett sammansättning, som
utgör en svensk myndighet. Detta gäller dock bara om myndighetens nettoinkomster tillgodogörs myndighetens eget konto eller
annat svenskt konto som innehas av en myndighetsenhet och ingen
del av nettoinkomsterna fördelas till förmån för någon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte en fysisk person som är
statschef eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig förvaltning och som agerar i privat eller eget syfte.
Med kontrollerad enhet avses en enhet som till sin form är skild
från svenska staten eller som på annat sätt utgör en separat juridisk
enhet och
1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera svenska
myndighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade enheter,
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2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller
konton hos en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del
av enhetens inkomster fördelas till förmån för någon privatperson, och
3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter
vid upplösning.
Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner om
dessa personer är de avsedda förmånstagarna för ett offentligt program, och verksamheten inom programmet bedrivs till förmån för
allmänheten och för det allmännas bästa eller rör administration inom
någon fas av myndighetsutövning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.138 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga
Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2016:35) om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §348
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om landstingens skyldig- melser om regionernas skyldighet att lämna bidrag för kostna- het att lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontakt- der för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga.
linser till vissa barn och unga.
Särskilda bestämmelser om
Särskilda bestämmelser om
landstingens skyldigheter att er- regionernas skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård finns i bjuda hälso- och sjukvård finns i
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30), lagen (2008:344) om (2017:30), lagen (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsök- hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) ande m.fl. och lagen (2013:407)
om hälso- och sjukvård till vissa om hälso- och sjukvård till vissa
utlänningar som vistas i Sverige utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd.
utan nödvändiga tillstånd.
2 §349
Ett
ska lämna biEn landsting
region ska lämna bidrag
drag för kostnad för glasögon för kostnad för glasögon eller
eller kontaktlinser till barn och kontaktlinser till barn och unga
unga som är mellan 8 och 19 år som är mellan 8 och 19 år och
och som omfattas av landstingets som omfattas av regionens skylskyldighet att erbjuda hjälpmedel dighet att erbjuda hjälpmedel
enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjuk- enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Detsamma vårdslagen (2017:30). Detsamma
gäller den som erbjuds hälsogäller
den
348
349

Senaste lydelse 2017:67.
Senaste lydelse 2017:67.
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och sjukvård med stöd av lagen och sjukvård med stöd av lagen
(2008:344) om hälso- och sjuk- (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och vård åt asylsökande m.fl. och
lagen (2013:407) om hälso- och lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd.
tillstånd.
Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och
övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.139 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:659)
om avgiftsfrihet för viss screening
inom hälso- och sjukvården
Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ och rubriken närmast före
2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälsooch sjukvården ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §350
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser
landstingets ansvar för viss ser
om regionens ansvar för viss
avgiftsfri screening inom hälso- avgiftsfri screening inom hälsooch sjukvården utöver vad som och sjukvården utöver vad som
följer av hälso- och sjukvårds- följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
lagen (2017:30).
Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning
med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa.
Landstingets ansvar

Regionens ansvar

2 §351
Ett landsting ska erbjuda dem
En region ska erbjuda dem
som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 §
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30) avgiftsfri screening i (2017:30) avgiftsfri screening i
enlighet med vad som föreskrivs enlighet med vad som föreskrivs
med stöd av 3 §.
med stöd av 3 §.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
en region gäller också en kommun
ett
gäller också en komlandsting
mun som inte ingår i ett landsting. som inte ingår i en region.

350
351

Senaste lydelse 2017:68.
Senaste lydelse 2017:68.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.140 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 18 och 22 §§ lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
18 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är
1. som till största delen är
finansierad av staten, en kommun, finansierad av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet,
myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet, eller
myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun,
en region
staten, en kommun, ett
landsting
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
22 §
Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en
1. beslutande församling i en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 18 §, och
3. sammanslutning av
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a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller
b) ett eller flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

416

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.141 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 17 och 23 §§ lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
17 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är
1. som till största delen är
finansierad av staten, en kommun, finansierad av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet,
myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet, eller
myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun,
en region
staten, en kommun, ett
landsting
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
23 §
Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal
myndighet.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en
1. beslutande församling i en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
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a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller
b) ett eller flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.142 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 17, 20 och 21 §§ lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
17 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är fi1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, nansierad av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet,
myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet, eller
myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun, ett landsting staten, en kommun, en region
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
20 §
Med upphandlande enhet avses i denna lag en enhet som bedriver
någon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan verksamhet och som är
1. en statlig eller kommunal
1. en statlig eller kommunal
myndighet, beslutande försam- myndighet, beslutande församling i en kommun eller ett
landsling i en kommun eller
en region,
ting, ett offentligt styrt organ ett offentligt styrt organ som
som avses i 17 § eller en sam- avses i 17 § eller en sammanslutmanslutning av en eller flera myn- ning av en eller flera myndigdigheter eller församlingar eller en heter eller församlingar eller en
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sammanslutning av ett eller flera sammanslutning av ett eller flera
offentligt styrda organ,
offentligt styrda organ,
2. ett företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller
3. en annan enhet än de som anges i 1 och 2, om den bedriver sin
verksamhet med stöd av en sådan ensamrätt enligt 12 § eller en
särskild rättighet enligt 18 § som beviljats för bedrivande av någon
av de verksamheter som anges i bilaga 2.
Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 2 ska anses finnas
om en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer
än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av
röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse
mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.
En sådan enhet som anges i första stycket 3 utgör inte en upphandlande enhet om den har beviljats särskilda rättigheter eller
ensamrätter genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt
sätt och om beviljandet av dessa rättigheter har grundats på objektiva kriterier.
21 §
Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en
1. beslutande församling i en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller
b) ett eller flera organ enligt 2.
En myndighet som bedriver någon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan
verksamhet utgör dock inte en upphandlande myndighet enligt denna
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.143 Förslag till
lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2, 3 och 7 §§,
6 kap. 1 §, 7 kap. 1–3 och 5 a–9 §§, 8 kap. 1–9 §§, 9 kap. 1–4 §§,
10 kap. 1–5 §§, 11 kap. 4 §, 12 kap. 4 §, 14 kap. 1–3 §§, 15 kap. 1 §,
16 kap. 1–4 §§, 17 kap. 1, 2 och 6 §§ och 18 kap. 2 och 3 §§ samt
rubriken närmast före 14 kap. 1 och 2 §§ och 17 kap. 6 § och
närmast efter 6 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjuk- melser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras vårdsverksamhet ska organiseras
och bedrivas. Lagen gäller för och bedrivas. Lagen gäller för
samtliga vårdgivare samt lands- samtliga vårdgivare samt regioner
ting och kommuner som huvud- och kommuner som huvudmän.
män.
Lagen består av fem avdelningar:
Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).
Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård
(3–6 kap.).
Avdelning III innehåller beAvdelning
stämmelser om landstingets ansvar stämmelser om regionens ansvar
som huvudman (7–10 kap.).
som huvudman (7–10 kap.).
Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar
som huvudman (11–13 kap.).
Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen
(14–18 kap.).
2§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
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Avdelning IV gäller de komAvdelning IV gäller de kommuner som inte ingår i ett
muner som inte ingårlandsi en region
ting enbart i de fall det är särskilt enbart i de fall det är särskilt föreföreskrivet.
skrivet.
2 kap.
2§
Med huvudman avses i denna
Med huvudman avses i denna
lag det
eller den kom- lag den landsting
eller den kommun
mun som enligt lagen ansvarar för som enligt lagen ansvarar för att
att erbjuda hälso- och sjukvård. erbjuda hälso- och sjukvård.
Inom en huvudmans geografiska Inom en huvudmans geografiska
område kan en eller flera vård- område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.
givare bedriva verksamhet.
3§
Med vårdgivare avses i denna
Med vårdgivare avses i denna
lag statlig myndighet, landsting, lag statlig myndighet, region,
kommun, annan juridisk person kommun, annan juridisk person
eller enskild näringsidkare som eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvårds- bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
verksamhet.
Lydelse enligt prop. 2017/18:40

Föreslagen lydelse

7§
Med nationell högspecialiserad
Med nationell högspecialiserad
vård avses i denna lag offentligt vård avses i denna lag offentligt
finansierad hälso- och sjukvård finansierad hälso- och sjukvård
som behöver koncentreras till en som behöver koncentreras till en
eller flera enheter men inte till eller flera enheter men inte till
varje sjukvårdsregion för att kva- varje samverkansregion för
liteten, patientsäkerheten och kvaliteten, patientsäkerheten och
kunskapsutvecklingen ska kunna kunskapsutvecklingen ska kunna
upprätthållas och ett effektivt upprätthållas och ett effektivt
användande av hälso- och sjuk- användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna upp- vårdens resurser ska kunna uppnås.
nås.
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Nuvarande lydelse
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Föreslagen lydelse

6 kap.
1§
Regeringen får meddela föreskrifter om
1. att landet ska delas in i
1. att landet ska delas in i
regioner för den hälso- och sjuk- samverkansregioner för den hälsovård som berör flera landsting,
och sjukvård som berör flera
regioner
2. hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, och
3. bedrivande av hälso- och sjukvårdsverksamhet i övrigt.
AVDELNING III.
LANDSTINGETS ANSVAR
SOM HUVUDMAN

AVDELNING III.
REGIONENS ANSVAR
SOM HUVUDMAN

7 kap.
1 §352
Ledningen av hälso- och sjukLedningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten i landstinget vårdsverksamheten i regionen ska
ska utövas av en eller flera nämn- utövas av en eller flera nämnder.
der. För en sådan nämnd gäller För en sådan nämnd gäller vad
vad som är föreskrivet om nämn- som är föreskrivet om nämnder
der i kommunallagen (2017:725). i kommunallagen (2017:725). BeBestämmelser om gemensam stämmelser om gemensam nämnd
nämnd finns i lagen (2003:192) finns i lagen (2003:192) om
om gemensam nämnd inom vård- gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet.
och omsorgsområdet.
2§
Landstinget ska planera sin
Regionen ska planera sin
hälso- och sjukvård med utgångs- hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem punkt i behovet av vård hos dem
352

Senaste lydelse 2017:773.
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som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård.
Landstinget ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.
Landstinget ska även planera
sin hälso- och sjukvård så att en
katastrofmedicinsk beredskap
upprätthålls.

som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård.
Regionen ska vid planeringen
beakta den hälso- och sjukvård
som erbjuds av andra vårdgivare.
Regionen ska även planera sin
hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Lydelse enligt prop. 2017/18:83

Föreslagen lydelse

2a§
Landstinget ska organisera
Regionen ska organisera hälsohälso- och sjukvårdsverksamhet- och sjukvårdsverksamheten så att
en så att vården kan ges nära be- vården kan ges nära befolkningfolkningen. Om det är motiverat en. Om det är motiverat av kvaav kvalitets- eller effektivitets- litets- eller effektivitetsskäl, får
skäl, får vården koncentreras geo- vården koncentreras geografiskt.
grafiskt.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Landstinget ska organisera
Regionen ska organisera priprimärvården så att alla som om- märvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för fattas
regionens ansvar för
hälso- och sjukvård kan välja ut- hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårds- förare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och tjänster samt få tillgång till och
välja en fast läkarkontakt (vård- välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte valssystem). Regionen får inte
begränsa den enskildes val till ett begränsa den enskildes val till ett
visst geografiskt område inom visst geografiskt område inom
landstinget.
regionen.
Landstinget ska utforma vårdRegionen ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare valssystemet så att alla utförare
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behandlas lika, om det inte finns
skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare
inom ett vårdvalssystem ska följa
den enskildes val av utförare.
När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen
(2008:962) om valfrihetssystem
tillämpas.

behandlas lika, om det inte finns
skäl för något annat. Ersättningen från regionen till utförare inom
ett vårdvalssystem ska följa den
enskildes val av utförare.
När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen
(2008:962) om valfrihetssystem
tillämpas.

Lydelse enligt prop. 2017/18:40

Föreslagen lydelse

5a§
För att få bedriva nationell
För att få bedriva nationell
högspecialiserad vård krävs det högspecialiserad vård krävs det
tillstånd. Den myndighet som tillstånd.
regeringen bestämmer får efter regeringen bestämmer får efter
ansökan från ett
besluta ansökan landsting
en region besluta
om ett sådant tillstånd. Tillstån- om ett sådant tillstånd. Tillståndet ska gälla tills vidare och vara det ska gälla tills vidare och vara
förenat med villkor.
förenat med villkor.
Ett tillstånd får återkallas om villkoren för det inte längre är
uppfyllda, om förutsättningarna för tillståndet har ändrats eller om
tillståndshavaren begär det.
Beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Landstinget svarar för att det
Regionen svarar för att det
inom landstinget finns en ända- inom regionen finns en ändamålsmålsenlig organisation för att till enlig organisation för att till och
och från vårdinrättning eller från vårdinrättning eller läkare
läkare transportera personer vars transportera personer vars tilltillstånd kräver att transporten stånd kräver att transporten ututförs med transportmedel som förs med transportmedel som är
är särskilt inrättade för ända- särskilt inrättade för ändamålet.
målet.
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7§
I
planeringen
en av hälso- och sjukvården ska
landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och
vårdgivare.

I
planeringen
en av hälso- och sjukvården ska
regionen samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

8§
I frågor om hälso- och sjukI frågor om hälso- och sjukvård som berör flera landsting vård som berör flera regioner ska
ska landstingen samverka.
regionerna samverka.
9§
Landstinget får träffa överRegionen får träffa överensenskommelser med kommuner, kommelser med kommuner, FörFörsäkringskassan och Arbets- säkringskassan och Arbetsförförmedlingen om att inom ramen medlingen om att inom ramen
för landstingets uppgifter enligt för regionens uppgifter enligt
denna lag samverka i syfte att denna lag samverka i syfte att
uppnå en effektivare användning uppnå en effektivare användning
av tillgängliga resurser. Lands- av tillgängliga resurser. Regionen
tinget ska bidra till finansier- ska bidra till finansieringen av
ingen av sådan verksamhet som sådan verksamhet som bedrivs i
bedrivs i samverkan. Enligt lagen samverkan.
Enligt
lagen
(2003:1210) om finansiell sam- (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ordning av rehabiliteringsinsatser
får landstinget delta i finansiell får regionen delta i finansiell
samordning inom rehabiliterings- samordning inom rehabiliteringsområdet.
området.
Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Riksrevisionen har rätt att ta del av de uppgifter som
behövs för granskningen.
8 kap.
1§
Landstinget ska erbjuda en
Regionen ska erbjuda en god
god hälso- och sjukvård åt den hälso- och sjukvård åt den som
som är bosatt inom landstinget. är bosatt inom regionen. Det-
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Detsamma gäller i fråga om den
som är kvarskriven enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481)
och
inom landstinget. Även i övrigt
ska landstinget verka för en god
hälsa hos befolkningen.

Författningsförslag

samma gäller i fråga om den som
är kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och
som
som stadigvarande
vistas inom
regionen. Även i övrigt ska regionen verka för en god hälsa hos
befolkningen.

2§
Landstinget ska även erbjuda
Regionen ska även erbjuda en
en god hälso- och sjukvård åt
god hälso- och sjukvård åt
1. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i
Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april
2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
2. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av förordningen.
Vården ska erbjudas av det
Vården ska erbjudas av den
landsting inom vars område per- region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, i sonen är förvärvsverksam eller, i
fråga om en person som är arbets- fråga om en person som är arbetslös, det
inom vars om- lös, den landsting
region inom vars område
råde denne är registrerad som denne är registrerad som arbetsarbetssökande. I den utsträckning sökande. I den utsträckning
familjemedlemmar till dessa per- familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i soner har rätt till vårdförmåner i
Sverige vid sjukdom och moder- Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av skap enligt vad som följer av
förordningen, ska familjemedlem- förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma marna erbjudas vård av samma
landsting. Om familjemedlem- region. Om familjemedlemmarmarna är bosatta i Sverige gäller na är bosatta i Sverige gäller
dock 1 §.
dock 1 §.
3§
Regionen ska erbjuda öppen
Landstinget ska erbjuda öppen
vård åt den som omfattas av ett vård åt den som omfattas av en
annat landstings ansvar för hälso- annan regions ansvar för hälsooch sjukvård. En sådan patient och sjukvård. En sådan patient
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omfattas inte av landstingets vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt
ska vården ges på samma villkor
som de villkor som gäller för de
egna invånarna.
Om patienten omfattas av ett
annat landstings ansvar för hälsooch sjukvård enligt 1 §, svarar det
landstinget för kostnaderna för
vård som patienten ges med stöd
av första stycket. Detta gäller
dock inte om det
ställer krav på remiss för vården
och dessa remissregler inte följs.
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omfattas inte av regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt
ska vården ges på samma villkor
som de villkor som gäller för de
egna invånarna.
Om patienten omfattas av en
annan regions ansvar för hälsooch sjukvård enligt 1 §, svarar
den regionen för kostnaderna för
vård som patienten ges med stöd
av första stycket. Detta gäller
landstinget
dock inte om den regionen
ställer
krav på remiss för vården och
dessa remissregler inte följs.

4§
Om någon som vistas inom
Om någon som vistas inom
landstinget utan att vara bosatt där regionen utan att vara bosatt där
behöver omedelbar hälso- och behöver omedelbar hälso- och
sjukvård, ska landstinget erbjuda sjukvård, ska regionen erbjuda
sådan vård.
sådan vård.
Lydelse enligt prop. 2017/18:40

Föreslagen lydelse

5§
Landstinget får också i andra
Regionen får också i andra
fall erbjuda hälso- och sjukvård fall erbjuda hälso- och sjukvård
åt den som omfattas av ett
annat
åt den som omfattas av
en annan
landstings ansvar för hälso- och regions ansvar för hälso- och sjuksjukvård, om
vård, om
1. landstingen kommer över1. regionerna kommer överens om det, eller
ens om det, eller
2. det är fråga om nationell
2. det är fråga om nationell
högspecialiserad vård.
högspecialiserad vård.
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Nuvarande lydelse

Författningsförslag

Föreslagen lydelse

6§
Landstingets ansvar omfattar
Regionens ansvar omfattar inte
inte sådan hälso- och sjukvård sådan hälso- och sjukvård som en
som en kommun inom landstinget kommun inom regionen har anhar ansvar för enligt 12 kap. 1 § svar för enligt 12 kap. 1 § eller
eller 14 kap. 1 §.
14 kap. 1 §.
7§
Landstinget ska erbjuda dem
Regionen ska erbjuda dem
som avses i 1 §
som avses i 1 §
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda,
vuxendöva och hörselskadade.
Landstingets ansvar omfattar
Regionens ansvar omfattar
dock inte insatser enligt första dock inte insatser enligt första
stycket 1 och 2 som en kommun stycket 1 och 2 som en kommun
inom landstinget ansvarar för en- inom regionen ansvarar för enligt 12 kap. 5 §. Landstingets an- ligt 12 kap. 5 §. Regionens ansvar
svar innebär inte någon inskränk- innebär inte någon inskränkning
ning i de skyldigheter som arbets- i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt givare eller andra kan ha enligt
annan lag.
annan lag.
Landstinget ska, i samverkan
Regionen ska, i samverkan
med patienten, upprätta en indi- med patienten, upprätta en individuell plan när insatser som avses viduell plan när insatser som avses
i första stycket 1 eller 2 erbjuds. i första stycket 1 eller 2 erbjuds.
Av planen ska planerade och Av planen ska planerade och
beslutade insatser framgå.
beslutade insatser framgå.
8§
Landstinget får erbjuda läkeRegionen får erbjuda läkemedel utan kostnad till den som medel utan kostnad till den som
får hälso- och sjukvård i hemmet får hälso- och sjukvård i hemmet
(hemsjukvård).
(hemsjukvård).
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9§
Landstinget ska tillhandahålla
Regionen ska tillhandahålla
den som avses i 1 § förbruk- den som avses i 1 § förbrukningsartiklar som fortlöpande be- ningsartiklar som fortlöpande behövs på grund av allvarlig sjuk- hövs på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för dom eller efter behandling för
sådan sjukdom. Detta gäller inte sådan sjukdom. Detta gäller inte
om kommunen har motsvarande om kommunen har motsvarande
ansvar enligt 12 kap. 6 §.
ansvar enligt 12 kap. 6 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka förbrukningsartiklar som omfattas av
första stycket.
Lydelse enligt prop. 2017/18:83

Föreslagen lydelse

9 kap.
1§
Landstinget ska erbjuda vårdRegionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av garanti åt den som omfattas av
landstingets ansvar enligt 8 kap. regionens ansvar enligt 8 kap. 1
1 eller 2 §. Vårdgarantin ska inne- eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den hålla en försäkran om att den
enskilde inom viss tid får
enskilde inom viss tid får
1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,
3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Om landstinget inte uppfyller
Om regionen inte uppfyller
garantin enligt 1 § 3 eller 4, ska garantin enligt 1 § 3 eller 4, ska
landstinget se till att patienten får regionen se till att patienten får
vård hos en annan vårdgivare utan vård hos en annan vårdgivare utan
extra kostnad för patienten.
extra kostnad för patienten.

430

SOU 2018:10

Författningsförslag

3§
Landstinget ska rapportera in
Regionen ska rapportera in
uppgifter om väntetider till en uppgifter om väntetider till en
nationell databas.
nationell databas.
4§
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt 1 § ska vara
uppfylld och i övrigt om garantins innehåll, och
2. landstingens rapporterings2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §.
skyldighet enligt 3 §.
10 kap.
1§
Landstinget ska ge patienten
Regionen ska ge patienten
möjlighet att välja behandlings- möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt vad som anges i alternativ enligt vad som anges i
7 kap. 1 § patientlagen (2014:821). 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
2§
Landstinget ska ge patienten
Regionen ska ge patienten
möjlighet att välja hjälpmedel möjlighet att välja hjälpmedel
enligt vad som anges i 7 kap. 2 § enligt vad som anges i 7 kap. 2 §
patientlagen (2014:821).
patientlagen (2014:821).
3§
Landstinget ska ge patienten
Regionen ska ge patienten
möjlighet att få en ny medicinsk möjlighet att få en ny medicinsk
bedömning enligt vad som anges bedömning enligt vad som anges
i
8 kap.
1§
patientlagen i
8 kap.
1§
patientlagen
(2014:821).
(2014:821).
4§
I samband med sjöräddningsI samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet utan- insatser i de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där för Sveriges sjöterritorium, där
sjöräddningstjänsten ankommer sjöräddningstjänsten ankommer
på svenska myndigheter, får på svenska myndigheter, får
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landstinget bedriva hälso- och
sjukvård i syfte att minimera de
fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka.
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regionen bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera de
fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka.

5§
I landstingen ska det finnas
I regionerna ska det finnas
möjligheter till anställning för möjligheter till anställning för
läkares allmäntjänstgöring i sådan läkares allmäntjänstgöring i sådan
omfattning att alla läkare som omfattning att alla läkare som
avlagt läkarexamen och läkare avlagt läkarexamen och läkare
med utländsk utbildning som med utländsk utbildning som
föreskrivits allmäntjänstgöring föreskrivits allmäntjänstgöring
ges möjlighet att fullgöra prak- ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legi- tisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare enligt 4 kap. timation som läkare enligt 4 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659). patientsäkerhetslagen (2010:659).
Anställning
Anställning
göring ska ske för viss tid.
göring ska ske för viss tid.
I landstingen ska det också
I regionerna ska det också
finnas möjligheter till anställning finnas möjligheter till anställning
för läkares specialiseringstjänst- för läkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som mot- göring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida be- svarar det planerade framtida behovet av läkare med specialist- hovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. kompetens i klinisk verksamhet.
11 kap.
4§
Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska
det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering,
får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter
som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Första och andra styckena
Första och andra styckena
gäller sådan hälso- och sjukvårds- gäller sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i 12 kap. 1 verksamhet som avses i 12 kap. 1
och 2 §§ i en kommun som inte och 2 §§ i en kommun som inte
ingår ett
, om det i ingår landsting
en region, om det i iverk-
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verksamheten inte finns någon samheten inte finns någon läkare.
läkare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för personal som
avses i första och andra styckena.
12 kap.
4§
Landstinget får på framställRegionen får på framställning
ning av en kommun inom lands- av en kommun inom regionen
tinget erbjuda läkemedel utan erbjuda läkemedel utan kostnad
kostnad ur läkemedelsförråd till ur läkemedelsförråd till den som
den som
1. bor i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §
andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), eller
2. får hemsjukvård genom kommunens försorg.
Landstinget svarar för kostRegionen svarar för kostnanaderna för läkemedel som rekvi- derna
reras till läkemedelsförråden.
reras till läkemedelsförråden.
Överlåtelse av ansvar
från landsting till kommun

14 kap.
Överlåtelse av ansvar
från region till kommun

1§
Landstinget får till en komRegionen får till en kommun
mun
landstinget överlåta inom regionen överlåta
inom
skyldigskyldigheten att erbjuda hälso- heten att erbjuda hälso- och
och sjukvård i hemmet (hem- sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
sjukvård) i ordinärt boende, om i ordinärt boende, om regionen
landstinget och kommunen kom- och kommunen kommer överens
mer överens om det. Överens- om det. Överenskommelsen får
kommelsen får inte avse ansvar inte avse ansvar för hälso- och
för hälso- och sjukvård som ges sjukvård som ges av läkare. Överav läkare. Överenskommelsen får enskommelsen får även avse anäven avse ansvar för sådana för- svar för sådana förbrukningsbrukningsartiklar som avses i artiklar som avses i 8 kap. 9 §.
8 kap. 9 §.
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Landstinget får lämna sådant
Regionen får lämna sådant
ekonomiskt bidrag till kommun- ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen. en som motiveras av överlåtelsen.
2§
Om samtliga kommuner inom
Om samtliga kommuner inom
ett landstings område ingår i en en regions område ingår i en överöverlåtelse av ansvar för hem- låtelse av ansvar för hemsjukvård
sjukvård enligt 1 § och om det enligt 1 § och om det behövs för
behövs för kostnadsutjämning kostnadsutjämning mellan kommellan
munerna, får kommunerna lämna
munerna lämna ekonomiskt bi- ekonomiskt bidrag till varandra.
drag till varandra.

kommunerna,

3§
Landstinget får träffa överensRegionen får träffa överenskommelse med en kommun inom kommelse med en kommun inom
landstinget om att kommunen regionen om att kommunen ska
ska ha ansvar för hjälpmedel för ha ansvar för hjälpmedel för
personer med funktionsnedsätt- personer med funktionsnedsättning. Bestämmelserna om indivi- ning. Bestämmelserna om individuell plan i 12 kap. 5 § andra duell plan i 12 kap. 5 § andra
stycket och om val av hjälpmedel stycket och om val av hjälpmedel
i 13 kap. 2 § gäller även i dessa i 13 kap. 2 § gäller även i dessa
fall.
fall.
Lydelse enligt Prop. 2016/17:167

Föreslagen lydelse

15 kap.
1§
Landsting och kommuner får,
Regioner och kommuner får,
med de undantag som anges i 2 med de undantag som anges i 2
och 3 §§, med bibehållet huvud- och 3 §§, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon mannaskap sluta avtal med någon
annan om att utföra de uppgifter annan om att utföra de uppgifter
som landstinget eller
som regionen eller kommunen kommunen
ansvarar för enligt denna lag. Av ansvarar för enligt denna lag. Av
avtalet ska framgå de särskilda avtalet ska framgå de särskilda
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villkor som gäller för överlämnandet.
ett landsting
ingår ska innehålla villkor om de
krav som gäller enligt 3 kap. 3 §.

Författningsförslag

villkor som gäller för överlämnandet. Avtal som en region
ingår ska innehålla villkor om de
krav som gäller enligt 3 kap. 3 §.

2§
Landsting och kommuner får
Regioner och kommuner får
inte med stöd av 1 § överlämna inte med stöd av 1 § överlämna
en uppgift som innefattar myn- en uppgift som innefattar myndighetsutövning till en juridisk dighetsutövning till en juridisk
person eller en enskild individ.
person eller en enskild individ.
3§
Ett
får inte genom
En region
landsting
får inte genom ett
ett sådant avtal som avses i 1 § sådant avtal som avses i 1 §
överlämna uppgiften att bedriva överlämna uppgiften att bedriva
hälso- och sjukvård vid ett uni- hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. versitetssjukhus till någon annan.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses
som universitetssjukhus.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
1§
Landstinget ska till kommunRegionen ska till kommuerna inom landstinget avsätta de nerna
regionen avsätta de
läkarresurser som behövs för att läkarresurser som behövs för att
enskilda ska kunna erbjudas en enskilda ska kunna erbjudas en
god hälso- och sjukvård i sär- god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksam- skilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma het enligt 12 kap. 1 §. Detsamma
gäller hemsjukvård i ordinärt bo- gäller hemsjukvård i ordinärt boende, om en kommun ansvarar ende, om en kommun ansvarar
för vården enligt 14 kap. 1 §.
för vården enligt 14 kap. 1 §.
Landstinget ska med komRegionen ska med kommunmunerna
landstinget sluta erna inom regionen sluta avtal
avtal om omfattningen av och om omfattningen av och former-
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formerna för läkarmedverkan.
Om landstinget inte uppfyller
sina skyldigheter enligt avtalet
att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita
läkare och få ersättning för sina
kostnader för det från landstinget.
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na för läkarmedverkan.
Om regionen inte uppfyller
sina skyldigheter enligt avtalet
att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita
läkare och få ersättning för sina
kostnader för det från regionen.

2§
Landstinget och kommunen
Regionen och kommunen ska
ska samverka så att en enskild, samverka så att en enskild, som
som kommunen enligt 12 kap. 1 kommunen enligt 12 kap. 1 eller
eller 2 § har ansvar för, också får 2 § har ansvar för, också får
övrig vård och behandling, hjälp- övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar medel samt förbrukningsartiklar
enligt 8 kap. 9 § som hans eller enligt 8 kap. 9 § som hans eller
hennes tillstånd fordrar.
hennes tillstånd fordrar.
3 §353
Landstinget ska ingå en överRegionen ska ingå en överensenskommelse
kommelse med kommunen om
om ett samarbete i fråga om
ett samarbete i fråga om
1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar,
och
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.
4§
När den enskilde har behov
När den enskilde har behov
av insatser både från hälso- och av insatser både från hälso- och
sjukvården och från socialtjänst- sjukvården och från socialtjänsten,
landstinget tillsammans en, skaregionen tillsammans med
353
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med kommunen upprätta en indi- kommunen upprätta en indivividuell plan.
duell plan.
Planen ska upprättas om
Planen ska upprättas om
landstinget eller kommunen be- regionen eller kommunen bedömdömer att den behövs för att den er att den behövs för att den enenskilde ska få sina behov till- skilde ska få sina behov tillgodogodosedda och om den enskilde sedda och om den enskilde samsamtycker till det. Arbetet med tycker till det. Arbetet med
planen ska påbörjas utan dröjs- planen ska påbörjas utan dröjsmål.
mål.
Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den
enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen,
om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av
3. vilka åtgärder som vidtas av
regionen eller
någon annan än landstinget eller någon
kommunen, och
kommunen, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret
för planen.
17 kap.
1§
Vårdavgifter och avgifter med
Vårdavgifter och avgifter med
anledning av att patienter uteblir anledning av att patienter uteblir
från avtalade besök får tas ut en- från avtalade besök får tas ut enligt grunder som landstinget eller ligt grunder som regionen eller
kommunen bestämmer. Patienter kommunen bestämmer. Patienter
som omfattas avlandstings
en regions eller
som omfattas av ett
eller en kommuns ansvar för en kommuns ansvar för hälsohälso- och sjukvård enligt 8 kap. och sjukvård enligt 8 kap. 1–3 §§
1–3 §§ respektive 12 kap. 1 och respektive 12 kap. 1 och 2 §§ och
2 §§ och 14 kap. 1 § ska behand- 14 kap. 1 § ska behandlas lika.
las lika.
Första stycket gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet.
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2§
Landstinget får för sluten vård
Regionen får för sluten vård
fastställa avgiftsnivåer i olika fastställa avgiftsnivåer i olika ininkomstintervall och besluta om komstintervall och besluta om
vilka regler om nedsättning av av- vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för giften som ska gälla. Avgiften för
sluten vård får för varje vårddag sluten vård får för varje vårddag
uppgå till högst 0,0023 prisbas- uppgå till högst 0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, avrundat socialförsäkringsbalken, avrundat
nedåt till närmaste tiotal kronor. nedåt till närmaste tiotal kronor.
Högkostnadsskydd för avgifter
till landsting

Högkostnadsskydd för avgifter
till regioner

6§
För den enskilde får följande
För den enskilde får följande
poster tillsammans under ett år, poster tillsammans under ett år,
räknat från det första tillfälle då räknat från det första tillfälle då
avgift betalats, uppgå till högst avgift betalats, uppgå till högst
0,025 prisbasbelopp enligt 2 kap. 0,025 prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalk- 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste en, avrundat nedåt till närmaste
femtiotal kronor, eller det lägre femtiotal
belopp som bestämts av lands- belopp som bestämts av regionen:
tinget:
1. vårdavgifter som avser öppen vård enligt denna lag i andra fall
än som avses i 8 § första stycket 1,
2. avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §, och
3. avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125).
Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även
sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513)
om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas.
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18 kap.
2§
Landsting och kommuner ska
Regioner och kommuner ska
medverka vid finansiering, pla- medverka vid finansiering, planering och genomförande av nering och genomförande av
dels kliniskt forskningsarbete på dels kliniskt forskningsarbete på
hälso- och sjukvårdens område, hälso- och sjukvårdens område,
dels folkhälsovetenskapligt forsk- dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landsting och kom- ningsarbete. Regioner och kommuner ska i dessa frågor, i den muner ska i dessa frågor, i den
omfattning som behövs, sam- omfattning som behövs, samverka med varandra och med be- verka med varandra och med berörda universitet och högskolor. rörda universitet och högskolor.
3§
Personer som tas emot från
Personer som tas emot från
en annan kommun eller ett annat en annan kommun eller en annan
landsting enligt 4 kap. 1 § lagen region enligt 4 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap omfattas tid och höjd beredskap omfattas
av mottagande kommuns och av mottagande kommuns och
landstings skyldigheter enligt regions skyldigheter enligt denna
denna lag.
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.144 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:151) om
meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Lagen gäller inte för aktieLagen gäller inte för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska bolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där kom- föreningar och stiftelser där kommuner, landsting eller kommunal- muner, regioner eller kommunalförbund utövar eller har utövat förbund utövar eller har utövat
ett rättsligt bestämmande inflyt- ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 2 kap. 3 § offentlig- ande enligt 2 kap. 3 § offentligoch
sekretesslagen
hetsoch
sekretesslagen hets(2009:400) och inte heller för de (2009:400) och inte heller för de
organ som anges i bilagan till organ som anges i bilagan till
offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretesslagen
beträffande den verksamhet som beträffande den verksamhet som
anges där.
anges där.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.145 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:209)
om hälsoundersökning av barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Landstinget ska, utöver vad
Regionen ska, utöver vad som
som följer av hälso- och sjuk- följer av hälso- och sjukvårdsvårdslagen (2017:30) och tand- lagen (2017:30) och tandvårdsvårdslagen (1985:125), på initia- lagen (1985:125), på initiativ av
tiv av socialnämnden erbjuda en socialnämnden erbjuda en hälsohälsoundersökning i anslutning undersökning i anslutning till att
till att vård utanför det egna hem- vård utanför det egna hemmet
met av ett barn eller en ung per- av ett barn eller en ung person i
son i åldern 18–20 år inleds.
åldern 18–20 år inleds.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.146 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Härigenom föreskrivs att 1 och 3–6 §§ lagen (2017:372) om stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §354
I
landstingvarje
och komI
region och
varje
kommun
mun ska det finnas en eller flera ska det finnas en eller flera
patientnämnder med uppgift att patientnämnder med uppgift att
stödja och hjälpa patienter och stödja och hjälpa patienter och
deras närstående inom den
deras närstående inom den
1. hälso- och sjukvård enligt
1. hälso- och sjukvård enligt
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30) som bedrivs av lands- (2017:30) som bedrivs av regionting eller enligt avtal med lands- er eller enligt avtal med regioner,
ting,
2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs
av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna
omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband
med sådan hälso- och sjukvård, och
3. tandvård enligt tandvårds3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs lagen (1985:125) som bedrivs
eller helt eller delvis finansieras eller helt eller delvis finansieras
av landsting.
av regioner.
För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (2017:725).
Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
3§
Patientnämnderna ska bidra till
Patientnämnderna ska bidra till
kvalitetsutveckling, hög patient- kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksam- säkerhet och till att verksam354

Senaste lydelse 2017:776.
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heterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Författningsförslag

heterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen
eller kommunen på riskområden
och hinder för utveckling av
vården.

4§
Landstingen och kommunerna
Regionerna och kommunerna
ska organisera patientnämnderna ska organisera patientnämnderna
så att de kan utföra sina upp- så att de kan utföra sina uppgifter självständigt.
gifter självständigt.
5§
En kommun som ingår i ett
En kommun som ingår i en
landsting får överlåta skyldighet- region får överlåta skyldigheten
en enligt 1 § till landstinget,
enligt om
1 § till regionen, om komkommunen
landstinget har munen
regionen har kommit
kommit överens om detta. Kom- överens om detta. Kommunen får
munen får lämna sådant ekono- lämna sådant ekonomiskt bidrag
miskt bidrag till landstinget som till regionen som motiveras av
motiveras av överenskommelsen. överenskommelsen.
6§
Landstingen och kommunRegionerna och kommunerna
erna ska organisera sin verksam- ska organisera sin verksamhet så
het så att slutsatser av de ana- att slutsatser av de analyser som
lyser som patientnämnderna gör patientnämnderna gör i enlighet
i enlighet med 3 § tas om hand med 3 § tas om hand och bidrar
och bidrar till hälso- och sjuk- till hälso- och sjukvårdens utvårdens utveckling.
veckling.
Kommunens skyldighet att
Kommunens skyldighet att
organisera sin verksamhet i enlig- organisera sin verksamhet i enlighet med första stycket gäller het med första stycket gäller
även om kommunen med stöd även om kommunen med stöd
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av 5 § överlåtit skyldigheten en- av 5 § överlåtit skyldigheten enligt 1 § till landstinget.
ligt 1 § till regionen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.147 Förslag till
lag om ändring i museilagen (2017:563)
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ museilagen (2017:563) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet.
Med det allmänna museiväsendet avses
1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse
4. andra museer i vars styrelse
eller motsvarande ledningsorgan eller
mer än hälften av antalet leda- mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kom- möter är utsedda av stat, kommun eller landsting.
mun eller region.
3§
Med museihuvudmän avses i
Med museihuvudmän avses i
denna lag staten, kommunerna denna lag staten, kommunerna
och landstingen.
och regionerna.
Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer
än hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.148 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:571) om
försöksverksamhet med branschskolor
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen
(2010:800) får, inom ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en branschskola om att
skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad).
De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är undervisning i
karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och
undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen enligt skollagen.
Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den
myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift
och uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas
till branschskolan på entreprenad.
Endast en kommun, ett
landsEndast en kommun,
en region
ting eller en enskild fysisk eller eller en enskild fysisk eller jurijuridisk person som uppfyller disk person som uppfyller vissa
vissa villkor kan efter ansökan villkor kan efter ansökan till
till den myndighet som reger- myndighet som regeringen beingen bestämmer få ett godkän- stämmer få ett godkännande att
nande att bedriva branschskola.
bedriva branschskola.
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om
urval.
3 §355
Trots bestämmelsen i 2 kap.
Trots bestämmelsen i 2 kap.
1 § kommunallagen (2017:725) 1 § kommunallagen (2017:725)
om anknytning till kommunens om anknytning till kommunens
355

Senaste lydelse 2017:1105.
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eller landstingets område eller
deras medlemmar får en kommun
ett landsting genom
sådan entreprenad som avses i
1 § utföra uppgifter åt en annan
huvudman inom skolväsendet.

Författningsförslag

eller regionens område eller deras
medlemmar får en kommun eller
eller entreen region genom sådan
prenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman
inom skolväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.149 Förslag till
lag om ändring i lag (2017:612) om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1, 5 och 6 §§, 4 kap. 1 och 3–5 §§
och 5 kap. 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 4 kap. ska lyda ”Samverkan mellan region
och kommun”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
I denna lag finns bestämmelser om
1. samverkan vid planering av
1. samverkan vid planering av
insatser för enskilda som efter insatser för enskilda som efter
att de skrivits ut från sluten vård att de skrivits ut från sluten vård
kan komma att behöva insatser kan komma att behöva insatser
från socialtjänsten, den kommu- från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjuk- nalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinan- vården eller den av regioner finansierade öppna vården,
sierade öppna vården,
2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning
behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och
3. kommunens
betalnings3. kommunens
betalningsansvar för vissa utskrivningsklara ansvar för vissa utskrivningsklara
patienter.
patienter.
Det som i denna lag sägs om
Det som i denna lag sägs om
landsting gäller även kommuner regioner gäller även kommuner
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
2§
Denna lag syftar till att främja
Denna lag syftar till att främja
en god vård och en socialtjänst en god vård och en socialtjänst
av god kvalitet för enskilda som av god kvalitet för enskilda som
efter utskrivning från sluten vård efter utskrivning från sluten vård
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behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
eller
landstingsfinansierade
öppna vården. I detta syfte ska
lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs
ut från den slutna vården så snart
som möjligt efter det att den
behandlande läkaren bedömt att
patienten är utskrivningsklar.
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behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
den
eller
av regioner
finansierade
öppna vården. I detta syfte ska
lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs
ut från den slutna vården så snart
som möjligt efter det att den
behandlande läkaren bedömt att
patienten är utskrivningsklar.

2 kap.
1§
Om den behandlande läkaren,
Om den behandlande läkaren,
när en patient skrivs in i den när en patient skrivs in i den
slutna vården, bedömer att pati- slutna vården, bedömer att patienten kan komma att behöva enten kan komma att behöva
insatser från socialtjänsten, den insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- kommunalt finansierade hälsooch sjukvården eller den lands- och sjukvården eller den av regitingsfinansierade öppna vården oner finansierade öppna vården
efter
efter det att patienten det
har skrivits ut, ska den slutna vården vits ut, ska den slutna vården
underrätta de berörda enheterna underrätta de berörda enheterna
om denna bedömning genom ett om denna bedömning genom ett
inskrivningsmeddelande.
inskrivningsmeddelande.
Om insatser bedöms behövas
Om insatser bedöms behövas
från den kommunalt finansiera- från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska de hälso- och sjukvården, ska
inskrivningsmeddelandet även inskrivningsmeddelandet även
skickas till den landstingsfinan- skickas till den av regioner finansierade öppna vården.
sierade öppna vården.
5§
När en enhet i den landsNär en enhet i den av regitingsfinansierade öppna vården oner finansierade öppna vården
har tagit emot ett inskrivnings- har tagit emot ett inskrivningsmeddelande i fråga om en pati- meddelande i fråga om en pati-
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ent, ska verksamhetschefen vid ent, ska verksamhetschefen vid
den enheten utse en fast vård- den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksam- kontakt för patienten. Verksamhetschefen ska utse den fasta hetschefen ska utse den fasta
vårdkontakten innan patienten vårdkontakten innan patienten
skrivs ut från den slutna vården. skrivs ut från den slutna vården.
Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får
denne fortsätta att vara patientens fasta vårdkontakt.
6§
När en berörd enhet inom
När en berörd enhet inom
socialtjänsten, den kommunalt fi- socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården nansierade hälso- och sjukvården
eller
landstingsfinansierade eller
den
av regioner
finansierade
öppna vården har fått ett inskriv- öppna vården har fått ett inningsmeddelande, ska enheten skrivningsmeddelande, ska enbörja sin planering av de insatser heten börja sin planering av de
som är nödvändiga för att pati- insatser som är nödvändiga för
enten på ett tryggt och säkert att patienten på ett tryggt och
sätt ska kunna lämna den slutna säkert sätt ska kunna lämna den
vården och efter utskrivningen slutna vården och efter utskrivfå sina behov av socialtjänst eller ningen få sina behov av socialhälso- och sjukvård tillgodo- tjänst eller hälso- och sjukvård
sedda.
tillgodosedda.
4 kap.
1§
Om patienten efter utskrivOm patienten efter utskrivningen behöver insatser från ningen behöver insatser från
både landsting och kommun i både region och kommun i form
form av hälso- och sjukvård eller av hälso- och sjukvård eller
socialtjänst, ska en samordnad socialtjänst, ska en samordnad
individuell planering genomföras individuell planering genomföras
av representanter för de enheter av representanter för de enheter
som ansvarar för insatserna. Om som ansvarar för insatserna. Om
insatser behövs från den kom- insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och munalt finansierade hälso- och
sjukvården, ska även den lands- sjukvården, ska även den av regitingsfinansierade öppna vården oner finansierade öppna vården
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medverka i den samordnade indi- medverka i den samordnade individuella planeringen.
viduella planeringen.
För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i
stället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a §
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
3§
En kallelse till den samordEn kallelse till den samordnade individuella planering som nade individuella planering som
avses i 1 § första stycket ska avses i 1 § första stycket ska
skickas
skickas
patientens fasta vårdkontakt i patientens fasta vårdkontakt i
den landstingsfinansierade öppna den av regioner finansierade öppna
vården.
vården.
Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.
4§
Landsting och kommun ska i
Region och kommun ska i
samråd utarbeta gemensamma samråd utarbeta gemensamma
riktlinjer till vårdgivare och till riktlinjer till vårdgivare och till
dem som bedriver socialtjänst dem som bedriver socialtjänst
avseende samverkan enligt denna avseende samverkan enligt denna
lag.
lag.
5§
Landsting och kommun får
Region och kommun får träffa
träffa en överenskommelse om en överenskommelse om att
att kommunens betalningsansvar kommunens betalningsansvar ska
ska inträda vid en annan tid- inträda vid en annan tidpunkt än
punkt än den som anges i 5 kap. den som anges i 5 kap. 4 § eller
4 § eller med ett annat belopp än med ett annat belopp än det som
det som bestäms enligt 5 kap. 6 §. bestäms enligt 5 kap. 6 §.
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5 kap.
1§
En kommun betalar i enligEn kommun betalar i enlighet med 2–6 §§ ersättning till ett het med 2–6 §§ ersättning till en
landsting för en patient som region för en patient som vårdas
vårdas inom den slutna vården inom den slutna vården efter det
efter det att den behandlande att den behandlande läkaren har
läkaren har bedömt att patienten bedömt att patienten är utskrivär utskrivningsklar.
ningsklar.
3§
Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har
1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet
med 2 kap. 1–3 §§, och
2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är
utskrivningsklar i enlighet med 3 kap. 1 §.
I de fall en samordnad indiviI de fall en samordnad individuell
planering
duell planering ska genomföras
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är kom- enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast munen betalningsansvarig endast
om den fasta vårdkontakten i den om den fasta vårdkontakten i den
landstingsfinansierade öppna vård- av regioner finansierade öppna
en har kallat till samordnad indi- vården har kallat till samordnad
viduell
individuell planering i enlighet
4 kap. 3 §.
med 4 kap. 3 §.
5§
Kommunens betalningsansvar
Kommunens betalningsansvar
ska inte inträda om patienten inte ska inte inträda om patienten inte
kan skrivas ut från den slutna kan skrivas ut från den slutna
vården på grund av att sådana in- vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinan- satser som den av regioner finansierade öppna vården är ansvarig sierade öppna vården är ansvarig
för inte är tillgängliga, eller det för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana in- inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
satser är tillgängliga.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.150 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4§
Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg kan verksamhetsutövaren
beakta bland annat att kunden
1. är en stat, ett
, en
landsting
1. är en stat,
en region, en
kommun eller motsvarande eller kommun
en juridisk person över vilken en en juridisk person över vilken en
stat, ett landsting, en kommun stat, en region, en kommun eller
eller motsvarande, var för sig eller motsvarande, var för sig eller tilltillsammans, har ett direkt eller sammans, har ett direkt eller inindirekt rättsligt bestämmande direkt rättsligt bestämmande ininflytande,
flytande,
2. har hemvist inom EES,
3. har hemvist i en stat som har bestämmelser om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna
lag och som tillämpar dessa bestämmelser på ett effektivt sätt,
4. har hemvist i en stat som har en låg nivå av korruption och
annan relevant brottslighet, och
5. är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad
utanför EES.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.151 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:631)
om registrering av verkliga huvudmän
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
2§

Lagen är tillämplig på
1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
och
3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar
truster eller liknande juridiska konstruktioner.
Lagen är inte tillämplig på
1. staten, landsting och kom1. staten, regioner och kommuner, kommunalförbund och muner, kommunalförbund och
samverkansorgan samt juridiska samverkansorgan samt juridiska
personer över vilka staten, lands- personer över vilka staten, regiting, kommuner, kommunalför- oner, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan, var bund och samverkansorgan, var
för sig eller tillsammans, har ett för sig eller tillsammans, har ett
direkt eller indirekt rättsligt be- direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,
stämmande inflytande,
2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,
3. dödsbon, och
4. konkursbon.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.152 Förslag till
lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900)
Härigenom föreskrivs att 2 § förvaltningslagen (2017:900) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid handläggning av sådana
Vid handläggning av sådana
ärenden hos myndigheter i kom- ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där beslu- muner och regioner där besluten
ten kan laglighetsprövas genom kan laglighetsprövas genom att
att överklagas enligt 13 kap. kom- överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas munallagen (2017:725) tillämpas
inte 9 § andra stycket, 10–12, 16– inte 9 § andra stycket, 10–12, 16–
20 och 23–49 §§.
20 och 23–49 §§.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

455

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.153 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000) om insyn
i finansiering av partier
Härigenom föreskrivs att 2, 7 och 28 §§ lagen (2018:000) om
insyn i finansiering av partier ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2017/18:55

Föreslagen lydelse

2§
I lagen avses med
parti: ett parti som deltar eller
parti: ett parti som deltar eller
har deltagit i val till riksdagen, har deltagit i val till riksdagen,
landstingsfullmäktige, kommun- regionfullmäktige, kommunfullfullmäktige eller Europaparla- mäktige eller Europaparlamentet,
mentet,
ledamot: en ledamot av riksledamot: en ledamot av riksdagen, landstingsfullmäktige, kom- dagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europa- munfullmäktige eller Europaparlamentet,
parlamentet,
ersättare för ledamot: en ersätersättare för ledamot: en ersättare för en ledamot av riksdagen, tare för en ledamot av riksdagen,
landstingsfullmäktige, kommun- regionfullmäktige, kommunfullfullmäktige eller Europaparla- mäktige eller Europaparlamentet,
mentet,
bidrag: prestationer i form av pengar, varor, tjänster och annat
som har tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation med
undantag för sedvanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster,
uppgift om bidragsgivarens identitet: uppgift om namn och antingen
personnummer eller organisationsnummer eller adress,
anonymt bidrag: ett bidrag från någon vars identitet mottagaren
inte känner till och inte heller utan betydande svårighet kan ta reda
på, och
prisbasbelopp: det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid utgången av det räkenskapsår eller
kalenderår som avses i 6 §.
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7§
Ett parti ska lämna intäktsEtt parti ska lämna intäktsredovisning för det räkenskapsår redovisning för det räkenskapsår
eller kalenderår då partiet deltar eller kalenderår då partiet deltar
i val till riksdagen, landstings- i val till riksdagen, regionfullfullmäktige, kommunfullmäktige mäktige, kommunfullmäktige eller
Europaparlamentet.
eller Europaparlamentet.
Ett parti som har mandat i
Ett parti som har mandat i
riksdagen, landstingsfullmäktige, riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige
eller munfullmäktige eller EuropaEuropaparlamentet ska lämna parlamentet
intäktsredovisning för samtliga redovisning för samtliga räkenräkenskapsår eller kalenderår som skapsår eller kalenderår som helt
helt eller delvis sammanfaller eller delvis sammanfaller med
mandatperioden.
med mandatperioden.
Ett parti som annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier eller får partistöd med stöd av 4 kap. 29
och 30 §§ kommunallagen (2017:725) ska lämna intäktsredovisning
för varje räkenskapsår eller kalenderår under vilket det har betalats
ut stöd.
28 §
Ett landsting eller en komEn region eller en kommun
mun som ger partistöd med stöd som ger partistöd med stöd av
av 4 kap. 29 och 30 §§ kom- 4 kap. 29 och 30 §§ kommunalmunallagen (2017:725) ska i an- lagen (2017:725) ska i anslutning
slutning till sitt beslut om sådant till sitt beslut om sådant stöd göra
stöd göra uppgifter om vilka uppgifter om vilka partier som
partier som har fått stöd och har fått stöd och med vilka
med vilka belopp tillgängliga på belopp tillgängliga på sin webbplats.
sin webbplats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.154 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000)
om bostadsanpassningsbidrag
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2018:000) om bostadsanpassningsbidrag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2017/18:80

Föreslagen lydelse

5§
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.
Bidrag lämnas endast om åtBidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att gärderna är nödvändiga för att
bostaden ska vara ändamålsenlig bostaden ska vara ändamålsenlig
för sökanden. Bidrag lämnas inte för sökanden. Bidrag lämnas inte
om behovet kan tillgodoses med om behovet kan tillgodoses med
hjälpmedel som erbjuds av lands- hjälpmedel som erbjuds av regiontinget eller kommunen enligt en eller kommunen enligt hälsohälsooch
sjukvårdslagen och sjukvårdslagen (2017:30).
(2017:30).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.155 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000) om förbud
mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem
för vård eller boende
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2018:000) om förbud mot
innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende ska
ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter
på särskilda ungdomshem och
LVM-hem

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag ska tillämpas vid
Denna lag ska tillämpas vid
hem för vård eller boende som hem för vård eller boende som
drivs av en kommun, ett lands- drivs av en kommun, en region,
ting, ett bolag, en förening, en ett bolag, en förening, en samsamfällighet, en stiftelse eller en fällighet, en stiftelse eller en enenskild individ.
skild individ.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.156 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000)
om ekonomiska föreningar
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 50 § lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
En ny lag om ekonomiska
föreningar

Föreslagen lydelse

8 kap.
50 §
Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en
särskild granskare och, om föreningen är försatt i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om föreningens angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar
om föreningens angelägenheter till undersökningsledaren under en
förundersökning i brottmål.
Revisorn i en förening som
Revisorn i en förening som
omfattas av 2 kap. 3 § offent- omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
föreningens angelägenheter till föreningens angelägenheter till
de förtroendevalda revisorerna i de förtroendevalda revisorerna i
kommunen, landstinget eller ett kommunen, regionen eller ett såsådant kommunalförbund som dant kommunalförbund som
kommunen
landstinget in- kommunen eller regionen ingår i.
går i.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.157 Förslag till
lag om ändring i strålskyddslagen (2018:000)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 18 § strålskyddslagen (2018:000)
ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ny strålskyddslag

Föreslagen lydelse

6 kap.
18 §
Ett tillstånd enligt denna lag
Ett tillstånd enligt denna lag
får för sin giltighet göras bero- får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att be- ende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer finan- driva verksamheten ställer finansiell säkerhet för de kostnader siell säkerhet för de kostnader
för avfallshantering och återställ- för avfallshantering och återställningsåtgärder som verksamheten ningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda. Staten, kommuner, kan föranleda. Staten, kommuner,
landsting och kommunförbund regioner och kommunförbund
behöver dock inte ställa någon behöver dock inte ställa någon
finansiell säkerhet. Den som är finansiell
skyldig att betala avgift eller ställa skyldig att betala avgift eller ställa
finansiell säkerhet enligt lagen finansiell säkerhet enligt lagen
(2006:647) om finansiering av (2006:647) om finansiering av
kärntekniska restprodukter eller kärntekniska restprodukter eller
16 kap. 3 § miljöbalken behöver 16 kap. 3 § miljöbalken behöver
inte ställa någon finansiell säker- inte ställa någon finansiell säkerhet för åtgärder som omfattas av het för åtgärder som omfattas av
avgifter och säkerheter enligt de avgifter och säkerheter enligt de
nämnda lagarna.
nämnda lagarna.
Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid
tillgodoser det aktuella behovet av finansiell säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.158 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000)
om kommunal bokföring och redovisning
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1–3 §§, 2 kap. 2, 5 och 6 §§,
3 kap. 2, 8, 11, 12, 14 och 15 §§, 4 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 5 och 7 §§,
6 kap. 1 och 7 §§, 7 kap. 5 och 8 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §,
11 kap. 1–4, 6, 9 och 13 §§, 12 kap. 1–3 och 5 §§ lagen (2018:000) om
kommunal bokföring och redovisning ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
En ändamålsenlig kommunal
bokföring och redovisning

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om bokföring och redo- melser om bokföring och redovisning för kommuner och lands- visning för kommuner och reting. Lagen är indelad i följande gioner. Lagen är indelad i följande
kapitel:
kapitel:
– Inledande bestämmelser (1 kap.)
– Ord och uttryck i lagen (2 kap.)
– Bokföring och arkivering (3 kap.)
– Allmänna bestämmelser om årsredovisning (4 kap.)
– Resultaträkning (5 kap.)
– Balansräkning (6 kap.)
– Värdering (7 kap.)
– Kassaflödesanalys (8 kap.)
– Noter (9 kap.)
– Drift- och investeringsredovisning (10 kap.)
– Förvaltningsberättelse (11 kap.)
– Sammanställda räkenskaper (12 kap.)
– Delårsrapport (13 kap.)
2§
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
bokföringsskyldiga enligt 3 kap. bokföringsskyldiga enligt 3 kap.
De är också skyldiga att upp- De är också skyldiga att upp-
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rätta en årsredovisning för varje rätta en årsredovisning för varje
räkenskapsår enligt 4–12 kap. och räkenskapsår enligt 4–12 kap. och
en delårsrapport enligt 13 kap.
en delårsrapport enligt 13 kap.
3§
Bestämmelserna i denna lag
Bestämmelserna i denna lag
om kommuner och landsting om kommuner och regioner gäller
även kommunalförbund.
gäller även kommunalförbund.
2 kap.
2§
Med ekonomisk händelse avMed ekonomisk händelse avses i denna lag alla förändringar i ses i denna lag alla förändringar i
storleken eller sammansättning- storleken eller sammansättningen av en kommuns eller ett
en av en kommunslandseller regions
tings förmögenhet som beror på förmögenhet som beror på
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens ekoekonomiska relationer med om- nomiska relationer med omvärldvärlden, såsom in- och utbetal- en, såsom in- och utbetalningar,
ningar, uppkomna fordringar och uppkomna fordringar och skulder
skulder samt andra åtgärder eller samt andra åtgärder eller transtransaktioner som påverkar för- aktioner som påverkar förmögenhetens storlek eller sam- mögenhetens storlek eller sammansättning.
mansättning.
5§
Med kommunalt koncernMed kommunalt koncernföretag avses i denna lag en juri- företag avses i denna lag en juridisk person över vars verksamhet, disk person över vars verksammål och strategier kommuner het, mål och strategier kommuner
eller landsting har ett varaktigt eller regioner har ett varaktigt
betydande inflytande. Kommuner betydande inflytande. Kommuner
eller landsting kan utöva ett så- eller regioner kan utöva ett sådant inflytande själva eller till- dant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kom- sammans med ett eller flera kommunala koncernföretag.
munala koncernföretag.
Betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst
tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om
inte annat framgår av omständigheterna.
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Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen
ändå anses vara ett kommunalt
koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens
eller regionens verksamhet eller
ekonomi.

6§
Med en kommunal koncern
Med en kommunal koncern
avses i denna lag kommunen eller avses i denna lag kommunen eller
landstinget samt de kommunala regionen samt de kommunala
koncernföretagen.
koncernföretagen.
3 kap.
2§
Bokföringen ska vara ordnad på ett sådant sätt att
1. det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med
den budget som fullmäktige har fastställt,
2. det finns förutsättningar
2. det finns förutsättningar
för kontroll av kommunens eller för kontroll av kommunens eller
landstingets ekonomi, och
regionens ekonomi, och
3. statistik kan lämnas enligt lag eller annan författning.
8§
För varje ekonomisk händelse
För varje ekonomisk händelse
ska det finnas en verifikation. Har ska det finnas en verifikation. Har
en kommun eller
region tagit
en kommun eller ett
landsting
tagit emot en uppgift om den emot en uppgift om den ekonoekonomiska händelsen i en form miska händelsen i en form som
som anges i 12 § första stycket, anges i 12 § första stycket, ska
ska denna uppgift användas som denna uppgift användas som veriverifikation, i förekommande fall fikation, i förekommande fall
kompletterad med uppgifter en- kompletterad med uppgifter enligt 9 § första stycket. Om det ligt 9 § första stycket. Om det
behövs med hänsyn till arten av behövs med hänsyn till arten av
den mottagna verifikationen, får den mottagna verifikationen, får
bokföringen i stället grundas på bokföringen i stället grundas på
en särskilt upprättad hänvisnings- en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.
verifikation.
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Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom
en gemensam verifikation.
11 §
Varje kommun och landsting
Varje kommun och region
ska upprätta
ska upprätta
1. sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation
och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet
(systemdokumentation), och
2. sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom
systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå behandlingen av de enskilda bokföringsposterna (behandlingshistorik).
12 §
Räkenskapsinformation ska bevaras i
1. vanlig läsbar form (dokument),
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller
3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium)
och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som
avses i 1 eller 2.
Dokument,
Dokument,
maskinläsbart medium med räken- maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som kommun- skapsinformation som kommunen eller landstinget har tagit emot en eller regionen har tagit emot
från någon annan ska bevaras i från någon annan ska bevaras i
det skick som materialet hade det skick som materialet hade
när det kom till kommunen eller när det kom till kommunen eller
landstinget. Dokument, mikro- regionen. Dokument, mikroskrift
skrift och maskinläsbart medium och maskinläsbart medium med
med räkenskapsinformation som räkenskapsinformation som komkommuner
landsting själva muner eller regioner själva har
har upprättat ska bevaras i det upprättat ska bevaras i det skick
skick som materialet fick när som materialet fick när räkenräkenskapsinformationen sam- skapsinformationen sammanställmanställdes.
des.
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14 §
En kommun eller ett
ting får förstöra sådant material
för bevarande av räkenskapsinformation som avses i 12 §, om
räkenskapsinformationen på ett
betryggande sätt överförs till
något annat sådant material. Om
materialet är sådant som avses i
12 § andra stycket, får det dock
förstöras först från och med det
fjärde året efter utgången av det
kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

landsEn kommun eller
en region
får förstöra sådant material för
bevarande av räkenskapsinformation som avses i 12 §, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överförs till något
annat sådant material. Om materialet är sådant som avses i 12 §
andra stycket, får det dock förstöras först från och med det
fjärde året efter utgången av det
kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

15 §
Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket i enskilda fall tillåta
att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används
för att bevara räkenskapsinformation förstörs före utgången av den
tid som anges i 13 §.
Även om ett tillstånd enligt
Även om ett tillstånd enligt
första stycket har meddelats, får första stycket har meddelats, får
kommunen
landstinget inte kommunen
regionen inte
förstöra dokument, mikroskrift förstöra dokument, mikroskrift
eller maskinläsbara medier som eller maskinläsbara medier som
används för att bevara informa- används för att bevara information som omfattas av lagen tion som omfattas av lagen
(2005:590) om insyn i vissa finan- (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. förrän siella förbindelser m.m. förrän
tidigast fem år efter utgången av tidigast fem år efter utgången av
det kalenderår då räkenskapsåret det kalenderår då räkenskapsåret
avslutades. Förstöring får dock avslutades. Förstöring får dock
ske om informationen bevaras ske om informationen bevaras
på annat sätt.
på annat sätt.
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4 kap.
3§
Årsredovisningens delar ska
Årsredovisningens delar ska
upprättas som en helhet och ge upprättas som en helhet och ge
en rättvisande bild av verksam- en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens hetens resultat och kommunens
eller landstingets ekonomiska eller regionens ekonomiska ställning.
ställning.
Om det behövs för att bilden ska bli rättvisande, ska ytterligare
upplysningar lämnas i en not.
Om kommunen eller landsOm kommunen eller regiontinget i årsredovisningen avviker en i årsredovisningen avviker från
från det som följer av en rekom- det som följer av en rekommenmendation från normgivande dation från normgivande organ
organ på det kommunala områ- på det kommunala området, ska
det, ska en upplysning om skälen en upplysning om skälen för avför avvikelsen lämnas i en not.
vikelsen lämnas i en not.
4§
När årsredovisningen upprättas ska följande grundläggande
redovisningsprinciper iakttas:
1. Kommuner och landsting
1. Kommuner och regioner ska
ska förutsättas fortsätta sina verk- förutsättas fortsätta sina verksamheter.
samheter.
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av
de olika posterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till
ett annat.
3. Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av
rimlig försiktighet.
4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret
ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av
ska värderas var för sig.
6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller
får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.
8. Förändringar i eget kapital ska redovisas över resultaträkningen.
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Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och kravet i 4 kap. 3 § på en rättvisande bild, får avvikelse göras från första stycket.
5 kap.
5§
Intäkter eller kostnader i
Intäkter eller kostnader i
annan verksamhet än kommun- annan verksamhet än kommunens
landstingets normala ens
eller
regionens normala
verksamhet ska redovisas som samhet ska redovisas som ExtraExtraordinära poster.
ordinära poster.
7§
Efter kommunens eller landsEfter kommunens eller regiontingets beslut ska sådana bidrag ens beslut ska sådana bidrag som
som avses i 2 kap. 1 § lagen avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:47)
(2009:47) om vissa kommunala om vissa kommunala befogenbefogenheter och sådana bidrag heter och sådana bidrag till intill inrättande av forskningsinfra- rättande av forskningsinfrastrukstruktur som avses i 2 kap. 2 § tur som avses i 2 kap. 2 § andra
andra stycket samma lag redo- stycket samma lag redovisas som
visas som en kostnad i resultat- en kostnad i resultaträkningen
räkningen eller tas upp i balans- eller tas upp i balansräkningen
räkningen under posten Bidrag under posten Bidrag till infratill infrastruktur.
struktur.
6 kap.
1§
Balansräkningen
mandrag redovisa kommunens
eller landstingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder
samt eget kapital på dagen för
räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp
inom linjen.
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7§
Utgifter för utvecklingsarbete
Utgifter för utvecklingsarbete
som är av väsentligt värde för som är av väsentligt värde för
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens verkverksamhet under kommande år samhet under kommande år får
får tas upp som immateriella an- tas upp som immateriella anläggläggningstillgångar. Detsamma ningstillgångar. Detsamma gäller
gäller utgifter för koncessioner, utgifter för koncessioner, patent,
patent, licenser och liknande rät- licenser och liknande rättigheter.
tigheter.
Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriella anläggningstillgångar.
7 kap.
5§
Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen, om inte något annat
följer av 6, 8 eller 10 §.
Med
fterna för tillgångensanskaffningsvärde
förvärv
eller tillverkning. Anskaffningsvärdet för omsättningstillgångar ska
bestämmas enligt 2 § första–tredje styckena.
Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det
verkliga värdet bestämmas till återanskaffningsvärdet,
mande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är
förenligt med god redovisningssed.
Med
återanskaffningsvärdet
Med återanskaffningsvärdet
avses det belopp som motsvarar avses det belopp som motsvarar
den utgift för anskaffningen som den utgift för anskaffningen som
kommunen
landstinget skulle kommunen
regionen skulle
ha haft om tillgången anskaffats ha haft om tillgången anskaffats
på balansdagen.
på balansdagen.
8§
Materiella anläggningstillgångMateriella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter ar, råvaror och förnödenheter
som omsätts och vars samman- som omsätts och vars sammantagna värde är av underordnad tagna värde är av underordnad
betydelse för kommunen eller betydelse för kommunen eller
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landstinget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde,
om deras kvantitet, värde och
sammansättning inte varierar
väsentligt.

regionen, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde,
om deras kvantitet, värde och
sammansättning inte varierar
väsentligt.

8 kap.
1§
I kassaflödesanalysen ska komI kassaflödesanalysen ska kommunens eller landstingets inmunens eller regionens in- och
och
utbetalningar under räkenskaps- utbetalningar under räkenskapsåret redovisas.
året redovisas.
9 kap.
3§
Om en avvikelse görs med
Om en avvikelse görs med
stöd av 4 kap. 4 § andra stycket stöd av 4 kap. 4 § andra stycket
från någon av de grundläggande från någon av de grundläggande
redovisningsprinciper som anges redovisningsprinciper som anges
i paragrafen, ska en upplysning i paragrafen, ska en upplysning
lämnas om skälen för avvikelsen lämnas om skälen för avvikelsen
och en bedömning av effekten och en bedömning av effekten
på kommunens eller landstingets på kommunens eller regionens reresultat och ekonomiska ställ- sultat och ekonomiska ställning.
ning.
10 kap.
2§
Investeringsredovisningen
Investeringsredovisningen
innehålla en samlad redovisning innehålla en samlad redovisning
av kommunens eller landstingets av kommunens eller regionens
investeringsverksamhet.
investeringsverksamhet.
11 kap.
1§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla en översikt över ut- innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens eller vecklingen av kommunens eller
landstingets verksamhet.
regionens verksamhet.
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2§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om sådana innehålla upplysningar om sådana
förhållanden som inte ska redo- förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller i visas
resultaträkningen, men som är resultaträkningen, men som är
viktiga för bedömningen av kom- viktiga för bedömningen av kommunens eller landstingets resultat munens eller regionens resultat
eller ekonomiska ställning.
eller ekonomiska ställning.
3§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om sådana innehålla upplysningar om sådana
händelser av väsentlig betydelse händelser av väsentlig betydelse
regionen
för kommunen eller landstinget för
som har inträffat under räken- som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
skapsåret eller efter dess slut.
4§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om kom- innehålla upplysningar om kommunens eller landstingets förvän- munens eller regionens förväntade utveckling.
tade utveckling.
6§
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om
de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret.
Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Uppgift ska också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år
och 50 år eller äldre.
Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket 2
och 3 ska anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda i gruppen är
högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
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Paragrafen gäller inte kommuner
regioner i vilka antalet anställda under de senaste
två räkenskapsåren i medeltal
uppgått till högst tio.

9§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla en utvärdering av kom- innehålla en utvärdering av kommunens eller landstingets ekono- munens eller regionens ekonomiska ställning.
miska ställning.
13 §
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om sådana innehålla upplysningar om sådana
förhållanden om privata utförare förhållanden om privata utförare
enligt 10 kap. 7 § kommunallagen enligt 10 kap. 7 § kommunallagen
(2017:725) som inte är ett kom- (2017:725) som inte är ett kommunalt koncernföretag som är av munalt koncernföretag som är
väsentlig betydelse för bedöm- av väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens eller ningen av kommunens eller
landstingets verksamhet eller eko- regionens verksamhet eller ekonomiska ställning.
nomiska ställning.
12 kap.
1§
Med sammanställda räkenskaMed sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern av- per för en kommunal koncern avses en sammanställning av kom- ses en sammanställning av kommunens eller landstingets och de munens eller regionens och de
kommunala koncernföretagens kommunala koncernföretagens
resultaträkningar, balansräkning- resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt ar och kassaflödesanalyser samt
noter.
noter.
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2§
Sammanställda räkenskaper ska upprättas för den kommunala
koncernen.
Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper
behöver dock inte upprättas för behöver dock inte upprättas för
den kommunala koncernen om den kommunala koncernen om
samtliga kommunala koncern- samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som till- företag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig bety- sammans, är utan väsentlig betydelse
lands- delse för kommunen eller regionför
tinget.
en.
3§
Ett kommunalt koncernföreEtt kommunalt koncernföretag behöver inte omfattas av de tag behöver inte omfattas av de
sammanställda räkenskaperna om sammanställda räkenskaperna om
det är utan väsentlig betydelse det är utan väsentlig betydelse
för kommunen eller landstinget. för kommunen eller regionen.
Om två eller flera av dessa
Om två eller flera av dessa
kommunala koncernföretag till- kommunala koncernföretag tillsammans bedöms ha väsentlig sammans bedöms ha väsentlig
betydelse för kommunen eller betydelse för kommunen eller
landstinget, ska de dock ingå i de regionen, ska de dock ingå i de
sammanställda räkenskaperna.
sammanställda räkenskaperna.
5§
Ett kommunalt koncernföretags identifierbara tillgångar och
skulder enligt förvärvsanalysen i 4 § ska räknas in i den sammanställda resultaträkningen och i den sammanställda balansräkningen.
Konsolidering ska ske i proKonsolidering ska ske i proportion till kommunens eller portion till kommunens eller
landstingets ägda andel av det regionens ägda andel av det komkommunala koncernföretaget. munala koncernföretaget. Om
Om det kommunala koncern- det kommunala koncernföretaget
företaget är en stiftelse, ett kom- är en stiftelse, ett kommunalförmunalförbund eller ett samord- bund eller ett samordningsförningsförbund
enligt
lagen bund enligt lagen (2003:1210)
(2003:1210) om finansiell sam- om finansiell samordning av rehaordning av rehabiliteringsinsatser, biliteringsinsatser, ska konsolide-
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ska konsolidering ske i propor- ring ske i proportion till komtion till kommunens eller lands- munens eller regionens andel av
tingets andel av det kommunala det kommunala koncernförekoncernföretagets tillgångar och tagets tillgångar och skulder.
skulder.
Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med kravet i
4 kap. 3 § på en rättvisande bild, får kapitalandelsmetoden i 7 kap. 26 §,
27 §, 28 § första stycket och 29 § årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas vid konsolidering.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.159 Förslag till
lag om ändring i säkerhetsskyddslagen
(0000:000)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 och 11 §§ säkerhetsskyddslagen (0000:000) ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ett modernt och stärkt skydd för
Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Föreslagen lydelse

2 kap.
6§
Statliga myndigheter, komStatliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att muner och regioner som avser att
genomföra en upphandling och genomföra en upphandling och
ingå ett avtal om varor, tjänster ingå ett avtal om varor, tjänster
eller byggentreprenader ska se eller byggentreprenader ska se
till att det i ett säkerhetsskydds- till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säker- avtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 1 § ska till- hetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om
godoses av leverantören om
1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller över, eller
2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges
säkerhet.
Det som anges i första stycket gäller även för enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader med utomstående leverantörer.
Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer
säkerhetsskyddsavtalet.
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3 kap.
1§
Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska
delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska dock inte göras när det gäller
1. uppdrag som statsråd, leda1. uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, riks- mot av Europaparlamentet, riksdagen eller kommun- och lands- dagen eller kommun- och regiontingsfullmäktige, eller
fullmäktige, eller
2. annat uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol än sådant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken eller integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966)
om Försvarsunderrättelsedomstol.
11 §
En anställning i staten, en
En anställning i staten, en
kommun
ett landsting som kommun eller en region som är
är placerad i säkerhetsklass 1 placerad i säkerhetsklass 1 eller
eller 2 får endast innehas av den 2 får endast innehas av den som
som är svensk medborgare.
är svensk medborgare.
Om det finns särskilda skäl får regeringen i enskilda fall medge
undantag från kravet på svenskt medborgarskap.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.160 Förslag till
förordning om ändring i
förundersökningskungörelsen (1947:948)
Härigenom föreskrivs att 14 § förundersökningskungörelsen
(1947:948)356 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §357
Läggs en förundersökning ned eller beslutas det att åtal inte ska
väckas, ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas.
Beslutas det att förundersökning inte ska inledas eller att en
inledd förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas,
ska underrättelse lämnas till en målsägande som angett brottet, anmält enskilt anspråk i anledning av brottet eller begärt att bli underrättad. Har den som övertagit målsägandens anspråk gjort anmälan
om enskilt anspråk, ska även han eller hon underrättas.
Underrättelse enligt andra stycket behövs inte vid beslut av
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen om att inte inleda eller att
lägga ned en förundersökning, om utredningen inte lett så långt att
någon varit skäligen misstänkt för brottet. Målsäganden ska dock
alltid underrättas om han eller hon har begärt det.
En myndighet, en kommun
En myndighet, en kommun
eller ett
som har till eller
landsting
en region som har till uppuppgift att handlägga disciplin- gift att handlägga disciplinärenärenden enligt lagen (1994:1811) den enligt lagen (1994:1811) om
om disciplinansvar inom total- disciplinansvar inom totalförförsvaret, m.m. och som har gjort svaret, m.m. och som har gjort
en åtalsanmälan ska genast under- en åtalsanmälan ska genast underrättas om en åtgärd som avses i rättas om en åtgärd som avses i
andra stycket eller om att ett andra stycket eller om att ett
väckt åtal har lagts ned.
väckt åtal har lagts ned.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
356
357

Författningen omtryckt 1969:589.
Senaste lydelse 2014:1109.
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1.161 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1957:515) om fullgörande av
deklarationsskyldighet för staten, landsting,
kommun, m.m.
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen om (1957:515)
om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. samt 1 § 1 mom. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om fullgörande av
deklarationsskyldighet för
staten, landsting, kommun,
m.m.

Förordning om fullgörande av
deklarationsskyldighet för
staten, region, kommun,
m.m.358

1 § 1 mom.359
Om staten, landsting, kommun
Om staten, region,
kommun
eller annan liknande menighet eller annan liknande menighet
enligt bestämmelserna i skatte- enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är förfarandelagen (2011:1244) är
skyldig att lämna deklaration, ska skyldig att lämna deklaration, ska
skyldigheten fullgöras av den för- skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan, valtningsmyndighet eller annan,
som utövar vården och inseendet som utövar vården och inseendet
över den fastighet eller som har över den fastighet eller som har
handhaft den rörelse, som om- handhaft den rörelse, som omfattas av deklarationsskyldig- fattas av deklarationsskyldigheten.
heten.
Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att
lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

358
359

Senaste lydelse 1957:515.
Senaste lydelse 2011:1438.
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1.162 Förslag till
förordning om ändring i
gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Härigenom föreskrivs att 2 § gränssjukvårdsförordningen
(1962:390)360 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §361
Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett belopp
som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande läkare med
ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning skulle
ha fått tillgodoräkna sig för vården. Utgift för fysioterapi ersätts högst
med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande
fysioterapeut med ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi skulle ha fått tillgodoräkna sig för behandlingen.
Från ersättning för utgift för
Från ersättning för utgift för
vård eller behandling görs avdrag vård eller behandling görs avdrag
med ett belopp som motsvarar med ett belopp som motsvarar
den patientavgift som gäller för den patientavgift som gäller för
vården eller behandlingen i pati- vården eller behandlingen i patientens hemregion.
entens hemlandsting.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

360
Förordningen omtryckt 1974:1108.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1986:435.
361
Senaste lydelse 2013:1150.
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1.163 Förslag till
förordning om ändring i
författningssamlingsförordningen (1976:725)
Härigenom föreskrivs att 7, 13 och 17 §§ författningssamlingsförordningen (1976:725)362 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Statliga myndigheter skall se
Statliga myndigheter ska se
till att de har tillgång till SFS i till att de har tillgång till SFS i
den utsträckning som behövs.
den utsträckning som behövs.
Till
landsting
Till varje kommun,
varje
region och
och kommunbibliotek skall det kommunbibliotek ska det kostkostnadsfritt sändas ett exemplar nadsfritt sändas ett exemplar av
av författningssamlingen.
författningssamlingen.
13 §
Statliga myndigheter skall se
Statliga myndigheter ska se
till att de har tillgång till andra till att de har tillgång till andra
myndigheters författningssam- myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som lingar i den utsträckning som
behövs. Till varje kommun, lands- behövs. Till varje kommun, region
ting och kommunbibliotek som och kommunbibliotek som begär
begär
skall det kostnadsfritt det ska det kostnadsfritt sändas
det
sändas ett exemplar av en för- ett exemplar av en författningsfattningssamling som en central samling som en central myndigmyndighet låter ge ut.
het låter ge ut.
17 §
Statliga myndigheter skall se
Statliga myndigheter ska se
till att de har tillgång till länens till att de har tillgång till länens
författningssamling
författningssamling
sträckning som behövs. Till varje sträckning som behövs. Till varje
kommun, landsting och kom- kommun, region och kommunmunbibliotek inom länet skall bibliotek inom länet ska det
362

Förordningen omtryckt 2006:66.
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det kostnadsfritt sändas ett exem- kostnadsfritt sändas ett exemplar
plar av länets författningssamling. av länets författningssamling.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.164 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1976:836) om upphävande av personlig
pensionsrätt enligt statliga
tjänstepensionsbestämmelser
Härigenom föreskrivs att förordningen (1976:836) om upphävande
av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser363 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Vad
som
Vad som i författning
har
föreskrivits om personlig pen- föreskrivits om personlig pensionsrätt enligt statliga tjänste- sionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser skall ej pensionsbestämmelser ska inte
längre gälla i fråga om arbets- längre gälla i fråga om arbetstagare hos kommun, landstings- tagare hos kommun, region,
kommun, kommunalförbund eller kommunalförbund eller församförsamling, pastorat eller annan ling, pastorat eller annan kyrklig
kyrklig samfällighet under förut- samfällighet under förutsättning
sättning att arbetstagaren efter att arbetstagaren efter utgången
utgången av år 1976 förvärvar rätt av år 1976 förvärvar rätt till icketill icke-statlig tjänstepensions- statlig tjänstepensionsförmån i
förmån i anställning hos sådan anställning hos sådan huvudman.
huvudman.
I första stycket har orden ”församling”, ”pastorat” och ”kyrklig
samfällighet” den betydelse de har i före år 2000 gällande lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

363

Senaste lydelse 1999:870.
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1.165 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1976:837) om ersättning för kostnader
för vissa pensioner och livräntor
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ förordningen (1976:837)
om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §364
Kommun, landstingskommun,
Kommun, region, kommunalkommunalförbund eller försam- förbund eller församling, pastorat
ling, pastorat eller annan kyrklig eller annan kyrklig samfällighet
samfällighet
erhåller ersättning för kostnaden
för kostnaden för pension eller för pension eller livränta, som
livränta, som utgår till arbets- utgår till arbetstagare eller arbetstagare eller arbetstagares efter- tagares efterlevande enligt penlevande enligt pensionsbestäm- sionsbestämmelser antagna av
melser antagna av huvudmannen, huvudmannen, om
om
1. arbetstagaren den 31 december 1976 eller tidigare har haft
personlig pensionsrätt på grund av anställning av sådant slag som
finns upptagen i statens personalpensionsverks år 1966 utgivna förteckning över personer med personlig pensionsrätt enligt statliga
tjänstepensionsbestämmelser eller annars har haft sådan pensionsrätt i anställning hos kommunal vårdanstalt för alkoholmissbrukare,
2. arbetstagaren den 31 december 1976 ej är underkastad pensionsbestämmelser antagna av huvudman som avses här men kommer
efter denna dag att ha pensionsrätt enligt sådana bestämmelser.
Om rätt till ersättning enligt
Om rätt till ersättning enligt
första stycket övergått till för- första stycket övergått till församling, kyrklig samfällighet eller samling, kyrklig samfällighet eller
stift inom Svenska kyrkan enligt stift inom Svenska kyrkan enligt
3 § lagen (1998:1592) om inför- 3 § lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om ande av lagen (1998:1591) om
364

Senaste lydelse 1999:871.
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Svenska kyrkan, skall ersättningen beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos i första stycket avsedd
huvudman före ingången av år
2000. Beräkningen skall grundas
på anställningstid hos en sådan
huvudman.
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Svenska
ska ersättningen beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos i första stycket avsedd
huvudman före ingången av år
2000. Beräkningen ska grundas
på anställningstid hos en sådan
huvudman.

3 §365
Ytterligare föreskrifter för
Ytterligare föreskrifter för
verkställighet av denna förord- verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens ning får meddelas av Statens
tjänstepensionsverk efter samråd tjänstepensionsverk efter samråd
med det för kommunerna och med
landstingen gemensamma organet regionerna gemensamma organet
för administration av personal- för administration av personalpension.
pension.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

365

Senaste lydelse 2010:545.
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1.166 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars
behörighet m.m.
Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.366 ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §367
Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska
tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt
1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och
om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap.
6 § samma lag,
2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
3. kupongskattelagen (1970:624),
4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. lagen (2005:807) om ersätt6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för ning för viss mervärdesskatt för
kommuner och landsting,
kommuner och regioner,
7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som
anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller
8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll
av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

366
367

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.
Senaste lydelse 2013:1078.
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1.167 Förslag till
förordning om ändring i förfogandeförordningen
(1978:558)
Härigenom föreskrivs att 2, 4, 12, 28 och 29 §§ förfogandeförordningen (1978:558) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §368
Förfogande för annans räkning än Försvarsmaktens beslutas, om
förfogandet avser
1. transportmedel: av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där transportmedlet finns,
2. fastigheter: av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,
3. radioanläggningar: av länsstyrelsen i det län där anläggningen
finns,
4. annan egendom än som an4. annan egendom än som anges i 1–3 och tjänster: av kom- ges i 1–3 och tjänster: av kommunen, landstinget eller den stat- munen, regionen eller den statliga myndighet som regeringen liga
bestämmer särskilt.
bestämmer särskilt.
Har förfogande förberetts genom uttagning eller på annat sätt, får
beslut om förfogandet meddelas också av myndighet för vars behov
förberedelsen har gjorts.
Förfogande enligt 5 § första stycket 5 förfogandelagen (1978:262)
får dessutom meddelas av vägtrafikombud.
4 §369
Gör flera myndigheter, komGör flera myndigheter, kommuner
landsting som har muner
regioner som har
rätt att besluta om förfogande rätt att besluta om förfogande
samtidigt anspråk på egendom samtidigt anspråk på egendom
som inte är förberedd för för- som inte är förberedd för förfogande, avgörs frågan om före- fogande, avgörs frågan om företrädesrätt i samråd mellan dem. trädesrätt i samråd mellan dem.
368
369

Senaste lydelse 2010:125.
Senaste lydelse 1995:129.

486

myndighet

eller

SOU 2018:10

Kan enighet inte nås, får ärendet
hänskjutas till regeringen. Om
ett beslut i sådan ordning inte
kan inhämtas eller avvaktas, har
Försvarsmakten företrädesrätt till
egendomen förutsatt att den
oundgängligen behövs för verksamheten.
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Kan enighet inte nås, får ärendet
hänskjutas till regeringen. Om
ett beslut i sådan ordning inte
kan inhämtas eller avvaktas, har
Försvarsmakten företrädesrätt till
egendomen förutsatt att den
oundgängligen behövs för verksamheten.

12 §370
Varje myndighet, kommun
Varje myndighet, kommun
eller landsting som avses i 1 eller eller region som avses i 1 eller
2 § skall föra förteckning över 2 § ska föra förteckning över
ärenden om förfogande. Ären- ärenden om förfogande. Ärendena skall tas upp i nummerföljd. dena ska tas upp i nummerföljd.
För
skall beslut och För varje ärende
varje ska beslut och
annan åtgärd antecknas. Kopia annan åtgärd antecknas. Kopia
av beslut och andra handlingar i av beslut och andra handlingar i
ärendet skall förses med ärendets ärendet ska förses med ärendets
nummer och föras samman i en nummer och föras samman i en
akt. När akten eller någon hand- akt. När akten eller någon handling ur denna lämnas till annan ling ur denna lämnas till annan
myndighet, kommun eller lands- myndighet, kommun eller region,
ska detta antecknas.
ting, skall detta antecknas.
28 §371
Uppgift enligt 45 § förUppgift enligt 45 § förfogandelagen (1978: 262) skall fogandelagen (1978: 262) ska
lämnas till den myndighet, kom- lämnas till den myndighet, kommun eller landsting som tar emot mun
region som tar emot
egendomen när denna avlämnas egendomen när denna avlämnas
eller frånträds, om inte myndig- eller frånträds, om inte myndigheten, kommunen eller lands- heten, kommunen eller regionen
tinget medger att uppgiften läm- medger att uppgiften lämnas
nas senare. Uppgiften lämnas på senare. Uppgiften lämnas på blanblankett som fastställs av För- kett som fastställs av Försvars370
371

Senaste lydelse 1995:129.
Senaste lydelse 1995:129.
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svarsmakten. Myndigheten, kommunen eller landstinget skall
skicka en kopia av handlingen till
den länsstyrelse som anges i 9 §
andra stycket denna förordning.
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makten. Myndigheten, kommunen eller regionen ska skicka en
kopia av handlingen till den länsstyrelse som anges i 9 § andra
stycket denna förordning.

29 §372
Om en myndighet, kommun
Om en myndighet, kommun
eller landsting som får besluta om eller region som får besluta om
förfogande finner att det krävs en förfogande finner att det krävs en
åtgärd enligt 46 § andra stycket åtgärd enligt 46 § andra stycket
eller 47 § första eller andra styck- eller 47 § första eller andra stycket förfogandelagen (1978:262), et förfogandelagen (1978:262),
skall myndigheten, kommunen ska myndigheten, kommunen
eller landstinget göra framställning eller regionen göra framställning
om åtgärden hos den länsstyrel- om åtgärden hos den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket se som anges i 9 § andra stycket
denna förordning.
denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

372

Senaste lydelse 1995:129.
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1.168 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1981:1137) om vissa arbetstagare
vid Karolinska sjukhuset
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ förordningen (1981:1137) om
vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna förordning meddelas
I denna förordning meddelas
föreskrifter i fråga om sådana föreskrifter i fråga om sådana
arbetstagare som behåller sina arbetstagare som behåller sina
statliga tjänster vid karolinska statliga tjänster vid karolinska
sjukhuset, när huvudmannaskapet sjukhuset, när huvudmannaskapet
för sjukhuset övergår från staten för sjukhuset övergår från staten
till Stockholms läns landstings- till Region Stockholms län.
kommun.
Förordningen gäller endast
Förordningen gäller endast
arbetstagare i den verksamhet vid arbetstagare i den verksamhet
sjukhuset som övergår till lands- vid sjukhuset som övergår till
tingskommunen.
regionen.
3 §373
I fråga om arbetstagare som
I fråga om arbetstagare som
enligt kollektivavtal med staten enligt
är skyldiga att utföra sina arbets- är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos landstingskommun- uppgifter hos regionen ska Fören skall Försäkringskassan be- säkringskassan bestämma i vilken
stämma i vilken utsträckning utsträckning denna skyldighet
denna skyldighet skall fullgöras. ska fullgöras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

373

Senaste lydelse 2004:916.

489

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.169 Förslag till
förordning om ändring i
tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Härigenom föreskrivs att 10 § tjänstledighetsförordningen
(1984:111)374 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §375
En arbetstagare, som av en beEn arbetstagare, som av en beslutande församling eller nämnd i slutande församling eller nämnd i
en kommun eller ett landsting har en kommun eller en region har
fått ett uppdrag som grundar sig fått ett uppdrag som grundar sig
på en författningsbestämmelse, på en författningsbestämmelse,
bör beviljas tjänstledighet för att bör beviljas tjänstledighet för att
fullgöra uppdraget, om det inte fullgöra uppdraget, om det inte
finns synnerliga skäl för något finns synnerliga skäl för något
annat.
annat.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

374
375

Förordningen omtryckt 1991:1747.
Senaste lydelse 1999:863.
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1.170 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1984:535) om statliga myndigheters lån
av konstföremål för lokalutsmyckning
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §376
Som långivare får förekomma
Som långivare får förekomma
enbart
enbart
– kommuner, landsting,
–komkommuner, regioner,
munalförbund, församlingar eller munalförbund, församlingar eller
kyrkliga samfälligheter,
kyrkliga samfälligheter,
– sådana stiftelser eller ekonomiska och ideella föreningar som
har till ändamål att främja kulturhistoria eller konst genom att förvärva, vårda, bevara, vetenskapligt bearbeta eller ställa ut konstföremål.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2004:927.
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1.171 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård
m.m.
Härigenom föreskrivs att 1, 14 och 16 §§ förordningen (1984:908)
om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.377 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §378
I denna förordning finns beI denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag stämmelser om vissa statsbidrag
till landsting och andra för sjuk- till regioner och
vård m.m. Vad som i förord- vård m.m. Vad som i förordningningen sägs om landsting gäller en sägs om regioner gäller även
även kommuner som inte ingår i kommuner som inte ingår i en
ett landsting.
region.
14 §379
Ersättning enligt denna förErsättning enligt denna förordning lämnas under förutsätt- ordning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut ning att regionen inte tar ut avavgifter i vidare mån än vad som gifter i vidare mån än vad som
följer av förordningen.
följer av förordningen.
16 §380
Landstinget ska på begäran av
Regionen ska på begäran av
patienten
anteckna
betalda patienten
anteckna
betalda
patientavgifter enligt 8 § första patientavgifter enligt 8 § första
stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt
ska landstinget vidta de åtgärder ska regionen vidta de åtgärder
som behövs för avgiftsbefrielse som behövs för avgiftsbefrielse
enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso377
Förordningen omtryckt 1991:1647.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1664.
378
Senaste lydelse 2010:1664.
379
Senaste lydelse 2004:888.
380
Senaste lydelse 2017:82.
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och sjukvårdslagen (2017:30).
och sjukvårdslagen (2017:30).
En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt
nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter
enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 § under samma tid.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.172 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1989:891) om statsbidrag till enskild
väghållning
Härigenom föreskrivs att 5, 9 och 11 §§ förordningen (1989:891)
om statsbidrag till enskild väghållning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §381
Frågor om bidrag för bygganFrågor om bidrag för byggande prövas av Trafikverkets region de prövas av Trafikverkets region
efter skriftlig ansökan. Vid pröv- efter skriftlig ansökan. Vid prövningen ska verket samråda med ningen ska verket samråda med
samverkansorgan i län där sådana samverkansorgan i län där sådana
bildats och med berört landsting bildats och med berörd region
som avses i lagen (2010:630) om som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa regionalt utvecklingsansvar i vissa
län. I övriga län ska verket sam- län. I övriga län ska verket samråda med länsstyrelsen.
råda med länsstyrelsen.
Frågor om driftbidrag prövas av Trafikverkets region efter skriftlig ansökan.
Bidragen betalas ut av Trafikverket.
9 §382
Trafikverket fastställer planen sedan yttrande inhämtats från
1. det kommunala samver1. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana kansorganet i de län där sådana
bildats, i Skåne län och i Västra bildats, i Skåne län och i Västra
Götalands
landstinget och Götalands
regionen och
i övriga län från länsstyrelsen, och i övriga län från länsstyrelsen, och
2. kommunerna i länet.

381
382

Senaste lydelse 2010:1760.
Senaste lydelse 2010:129.
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11 §383
Trafikverket ska sända en kopia av den fastställda planen till
1. den som ansökt om byggnadsbidrag,
2. det kommunala samver2. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana kansorganet i de län där sådana
bildats, i Skåne län och i Västra bildats, i Skåne län och i Västra
Götalands län till landstinget samt Götalands län till regionen samt i
i övriga län till länsstyrelsen,
övriga län till länsstyrelsen,
3. kommunerna i länet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

383

Senaste lydelse 2010:129.
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1.173 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1990:893) om underrättelse om dom
i vissa brottmål, m.m.
Härigenom föreskrivs att 22 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §384
Om domstolen beslutar att
Om domstolen beslutar att
den tilltalade skall överlämnas till den tilltalade ska överlämnas till
rättspsykiatrisk vård, skall dom- rättspsykiatrisk vård, ska domstolen samma dag sända en kopia stolen samma dag sända en kopia
av domen till den eller de nämn- av domen till den eller de nämnder som utövar ledningen av der som utövar ledningen av
hälso- och sjukvården i det
hälso- och sjukvården i denlandsregion
ting eller den kommun, som inte eller den kommun, som inte ingår
ingår något
,
i
i där
någon
,
där
dömde är bosatt eller, om den bosatt eller, om den dömde inte
dömde inte har stadigvarande har stadigvarande bostad i Sverige,
bostad i Sverige, där den dömde där den dömde vistas. Om den
vistas. Om den dömde vistas på dömde vistas på en enhet för
en enhet för rättspsykiatrisk rättspsykiatrisk undersökning, ska
undersökning, skall en kopia av en kopia av domen samma dag
domen samma dag sändas även sändas även till Rättsmedicinaltill Rättsmedicinalverket. Dom- verket. Domstolen får i stället
stolen får i stället sända doms- sända domsbevis, varvid 2 § andra
bevis, varvid 2 § andra stycket stycket tillämpas.
tillämpas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

384

Senaste lydelse 1998:635.
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1.174 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m.
Härigenom föreskrivs och rubriken närmast före 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.385
dels att 1, 34, 35, 38 och 39 §§ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före tidigare upphävda 32 § ska lyda
”Ersättning till regioner för hälso- och sjukvård”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §386
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statlig ersätt- bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och landsting ning till kommuner och regioner
för mottagande av och insatser för mottagande av och insatser
för skyddsbehövande och vissa för skyddsbehövande och vissa
andra utlänningar som avses i andra utlänningar som avses i
3 § och som före utgången av 3 § och som före utgången av
november 2010 först togs emot november 2010 först togs emot
i en kommun.
i en kommun.
För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då de
först togs emot i en kommun anses vara den dag han eller hon faktiskt togs emot i kommunen. För övriga utlänningar som omfattas
av 3 § ska tidpunkten då de först togs emot i en kommun anses vara
då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

385
Förordningen omtryckt 1994:734.
Senaste lydelse rubriken till tidigare upphävda 32 § 2010:1141.
386
Senaste lydelse 2010:1141.
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34 §387
Ett
har rätt till ersättEnlandsting
region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och ning för kostnader för hälso- och
sjukvård av en utlänning som om- sjukvård av en utlänning som omfattas av 1 § och som på grund fattas av 1 § och som på grund
av en sjukdom eller ett funktions- av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när hinder som utlänningen hade när
han eller hon först togs emot i han eller hon först togs emot i
en kommun eller som annars har en kommun eller som annars har
ett direkt samband med utlän- ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbe- ningens situation som skyddsbehövande, måste beredas varaktig hövande, måste beredas varaktig
vård som ordinerats av läkare. vård som ordinerats av läkare.
Ersättning lämnas endast om Ersättning lämnas endast om
vården bedömts ha en varaktig- vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och lands- het av minst tre år och regionens
tingets sammanlagda vårdkostnad sammanlagda vårdkostnad för
för utlänningen uppgått till lägst utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolv- 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens månadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet storlek bestäms enligt Riksavtalet
för utomlänsvård om inte annat för utomlänsvård om inte annat
avtalats.
avtalats.
När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även
lämnas för kostnader för tolk.
35 §388
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- sättning för kostnader för hälsoundersökning av en utlänning undersökning av en utlänning
som omfattas av 1 § som har som omfattas av 1 § som har
genomförts inom tolv månader genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänning- från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun en först togs emot i en kommun
enligt 1 § andra stycket, om ut- enligt 1 § andra stycket, om utlänningen inte genomgått någon länningen inte genomgått någon
387
388

Senaste lydelse 2010:1141.
Senaste lydelse 2010:1440.

498

SOU 2018:10

Författningsförslag

hälsoundersökning innan han hälsoundersökning innan han
eller hon först togs emot i en eller hon först togs emot i en
kommun eller om hälsounder- kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl. sökning krävs av smittskyddsskäl.
En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en
schablonersättning med 2 000 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.
38 §389
Utöver ersättning enligt 34–
Utöver ersättning enligt 34–
36 §§ får Migrationsverket inom 36 §§ får Migrationsverket inom
ramen för anvisade medel lämna ramen för anvisade medel lämna
ersättning till landsting och kom- ersättning till regioner och kommuner för betydande extraordi- muner för betydande extraordinära kostnader för vårdinsatser nära kostnader för vårdinsatser
för skyddsbehövande. Sådan er- för skyddsbehövande. Sådan ersättning betalas efter ansökan.
sättning betalas efter ansökan.
39 §390
En ansökan om ersättning
En ansökan om ersättning
enligt denna förordning skall ha enligt denna förordning ska ha
kommit in till Migrationsverket kommit in till Migrationsverket
senast inom ett år från utgången senast inom ett år från utgången
av den period ansökan avser om av den period ansökan avser om
inte annat anges i andra bestäm- inte annat anges i andra bestämmelser i förordningen.
melser i förordningen.
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
skyldiga att lämna Migrations- skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för verket de uppgifter som krävs för
ska kunna bedöma
att
skall kunna bedöma att
verket
deras rätt till ersättning enligt deras rätt till ersättning enligt
denna förordning.
denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

389
390

Senaste lydelse 2010:1141.
Senaste lydelse 2007:627.
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1.175 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1991:1195) om skolväsendet under krig
och vid krigsfara m.m.
Härigenom föreskrivs att 1, 5, 7, 9 och 11–13 §§ förordningen
(1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.391
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §392
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
föreskrifter om verksamheten föreskrifter om verksamheten
under krig och vid krigsfara inom under krig och vid krigsfara inom
den del av skolväsendet som en den del av skolväsendet som en
kommun eller ett landsting är kommun eller en region är huvudhuvudman för.
man för.
Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara ska också gälla när det
råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig
eller krigsfara som riket har befunnit sig i.
Föreskrifterna i 3–11, 15 och 16 §§, som rör verksamheten under
krig och vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det.
Föreskrifterna i 12 och 13 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av regeringen.
5 §393
Ett
som är huvudlandsting
En region
som är huvudman
man för utbildning i gymnasiesär- för utbildning i gymnasiesärskolan får besluta att de uppgifter skolan får besluta att de uppgifter
som landstinget har ska övertas som regionen har ska övertas av
av den kommun där skolenheten den kommun där skolenheten är
belägen.
är belägen.
En kommun får besluta att verksamheten vid en eller flera skolenheter inom grundsärskolan ska läggas ned.
Senaste lydelse av författningens rubrik 2011:568.
Senaste lydelse 2013:17.
393
Senaste lydelse 2011:568.
391
392
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7 §394
En kommun får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan
ska fullgöra sin skolgång i kommunens grundskola enligt 3 §.
Huvudmannen för grundsärHuvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får skolan ska se till att eleverna får
den tillsyn och vård de behöver, den tillsyn och vård de behöver,
antingen hos sina vårdnadshavare antingen hos sina vårdnadshavare
eller genom landstingets, de kom- eller
regionens, de kommunala myndigheternas eller munala myndigheternas eller
andra myndigheters försorg.
andra myndigheters försorg.
9 §395
I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det,
– en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola
och kommunal vuxenutbildning,
– ett landsting eller en kom– en region eller en kommun
mun fortsätta att bedriva utbild- fortsätta att bedriva utbildningningen i särskild utbildning för en i särskild utbildning för vuxna,
vuxna,
– ett landsting fortsätta att be– en region fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasie- driva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenut- skola och kommunal vuxenutbildning av annat slag än som bildning av annat slag än som
avses i 8 §.
avses i 8 §.
11 §396
Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda utbildning för
vuxna behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning
inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får länsstyrelsen efter framställning av Arbetsförmedlingen besluta att kommunens gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda
utbildning för vuxna ska läggas ned och att resurserna i stället ska
ställas till förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade
utbildningen. Detta gäller dock inte den utbildning inom vårdområdet som avses i 8 §.
Senaste lydelse 2011:568.
Senaste lydelse 2016:449.
396
Senaste lydelse 2016:449.
394
395
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Ett beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av
huvudmannen enligt 10 §.
Första stycket första meningFörsta stycket första meningen ska tillämpas också på ett en ska tillämpas också på en
landstings gymnasieskola, kom- regions gymnasieskola, kommumunala vuxenutbildning och sär- nala vuxenutbildning och särskilskilda utbildning för vuxna, när da utbildning för vuxna, när det
det gäller resurser för utbildning gäller resurser för utbildning på
på andra områden än vård- andra områden än vårdområdet.
området.
12 §397

En kommuns och ett
tings planläggning enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder
inför
delser i fredstid och höjd beredskap ska, i fråga om den skolverksamhet som avses i denna
förordning, ske efter samråd med
länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

En kommuns ochlandsen regions
planläggning enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför
och i
och vid extraordinära händelser
fredstid och höjd beredskap ska,
i fråga om den skolverksamhet
som avses i denna förordning,
ske efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

13 §398
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
underrätta länsstyrelsen om be- underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för skolverksam- hovet av lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigs- heten under krig och vid krigsfara.
fara.
Länsstyrelsen beslutar, enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får
användas för skolverksamheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

397
398

Senaste lydelse 2008:396.
Senaste lydelse 2004:745.
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1.176 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §399
Ansökan om tillstånd enligt
Ansökan om tillstånd enligt
15 § andra stycket lagen 15 § andra stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård att för vården an- tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrätt- vända någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av ett ning än en sådan som drivs av en
landsting, görs av sjukvårds- region, görs av sjukvårdshuvudmannen hos Socialstyrel- huvudmannen hos Socialstyrelsen, som med eget yttrande ger sen, som med eget yttrande ger
in ansökan till regeringen.
in ansökan till regeringen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

399

Senaste lydelse 2013:179.
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1.177 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1992:395) om uppdragsutbildning
inom skolväsendet
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet400 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §401
I lagen (1991:1109) om uppI lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns dragsutbildning i vissa fall finns
föreskrifter om att kommuner föreskrifter om att kommuner
och landsting får bedriva upp- och regioner får bedriva uppdragsdragsutbildning som i fråga om utbildning som i fråga om art och
art och nivå motsvarar den verk- nivå motsvarar den verksamhet
samhet kommunen eller lands- kommunen eller regionen får betinget får bedriva inom skolväsen- driva inom skolväsendet. Denna
det. Denna förordning innehåller förordning innehåller ytterligare
ytterligare föreskrifter om upp- föreskrifter om uppdragsutbilddragsutbildning.
ning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

400
401

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:312.
Senaste lydelse 2011:312.

504

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.178 Förslag till
förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100)
Härigenom föreskrivs att 7 kap. 36 § högskoleförordningen
(1993:100)402 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
36 §403
Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som
anställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har
någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att
1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och
2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att
den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller
konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.
För
studiefinansökande
För
studiefinansiering består av stipendium anses siering består av stipendium anses
finansieringen enligt första styck- finansieringen enligt första stycket 1 säkrad om nivån på stipen- et 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med den löne- diet är likvärdig med den lönenivå för doktorander som följer nivå för doktorander som följer
av svenska kollektivavtal eller av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket efter avdrag
praxis inom yrket
efter
för preliminär skatt enligt den för preliminär skatt enligt den
skattetabell som motsvarar den skattetabell som motsvarar den
genomsnittliga skattesatsen för genomsnittliga skattesatsen för
kommuner och landsting och som kommuner och regioner och som
årligen publiceras av Statistiska årligen publiceras av Statistiska
centralbyrån. Om sökanden ska centralbyrån. Om sökanden ska
vistas omväxlande i Sverige och i vistas omväxlande i Sverige och i
annat land, gäller kravet på nivån annat land, gäller kravet på nivån

402
403

Förordningen omtryckt 1998:1003.
Senaste lydelse 2017:947.
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på stipendiet endast tiden då på stipendiet endast tiden då
sökanden avser att vistas i Sverige. sökanden avser att vistas i Sverige.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.179 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1993:1090) om stöd och service
till vissa funktionshindrade
Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1993:1090) om
stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §404
Handlingar som avses i 21 d §
Handlingar som avses i 21 d §
andra stycket och 23 b § andra andra stycket och 23 b § andra
stycket lagen (1993:387) om stöd stycket lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktions- och service till vissa funktionshindrade ska av hänsyn till forsk- hindrade ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gall- ningens behov undantas från gallring i de kommuner och lands- ring i de kommuner och regioner
ting som ingår i Östergötlands, som ingår i Östergötlands,
Gotlands och Västernorrlands Gotlands och Västernorrlands
län samt i Göteborgs kommun. län samt i Göteborgs kommun.
I landets övriga kommuner och I landets övriga kommuner och
landsting ska sådana handlingar regioner ska sådana handlingar
undantas från gallring när det undantas från gallring när det
gäller personer födda den femte, gäller personer födda den femte,
femtonde och tjugofemte i varje femtonde och tjugofemte i varje
månad.
månad.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

404

Senaste lydelse 2007:1317.
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1.180 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:362) om vårdavgifter m.m.
för vissa utlänningar
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.
8 §405
Utlänningarna ska betala avUtlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behand- gift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folk- ling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling tandvården och för behandling
hos en tandläkare som tillhör en hos en tandläkare som tillhör en
vårdgivare som landstinget slutit vårdgivare som regionen slutit
avtal med.
avtal med.
Tandvård hos en sådan tandläkare som anges i första stycket är
kostnadsfri för utlänningar som inte har fyllt 18 år.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

405

Senaste lydelse 2016:661.
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1.181 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:519) om statsbidrag till utbildning
av utlandssvenska barn och ungdomar
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §406
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som
lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar
– utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och,
så långt det är möjligt, gymnasieskolan, eller
– undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en utländsk
skola.
Regeringen meddelar särskilRegeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag da bestämmelser om statsbidrag
till kommuner och landsting till till kommuner och regioner till
kostnader för utlandssvenska kostnader för utlandssvenska
barns och ungdomars skolgång i barns och ungdomars skolgång i
grundskolan och gymnasieskolan grundskolan och gymnasieskolan
i Sverige.
i Sverige.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

406

Senaste lydelse 1999:443.
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1.182 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Härigenom föreskrivs att 3 och 14–16 §§ förordningen (1994:1120)
om ersättning för fysioterapi407 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §408
Normalarvode och reducerat normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande
personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.
Fysioterapeuten ska till landsFysioterapeuten ska till regiontinget anmäla vilken arvodeskate- en anmäla vilken arvodeskategori som gäller för verksamheten. gori som gäller för verksamheten.
Ändring ska anmälas minst sex Ändring ska anmälas minst sex
månader innan den börjar gälla.
månader innan den börjar gälla.
14 §409
Landstinget ska till fysioteraRegionen ska till fysioterapeuten betala ut skillnaden mellan peuten betala ut skillnaden mellan
det arvode som ska lämnas och det arvode som ska lämnas och
den patientavgift som fysiotera- den patientavgift som fysioterapeuten fått ta ut.
peuten fått ta ut.
Arvodet betalas dock helt genom fysioterapiersättning
1. om patienten enligt 23 § lagen (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi är befriad från att betala patientavgift,
2. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen
(1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.,
3. för fysioterapeutens resekostnader enligt 12 §.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:1151.
Senaste lydelse 2013:1151.
409
Senaste lydelse 2013:1151.
407
408
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15 §410
Vid utbetalning av ersättning
Vid utbetalning av ersättning
till en mottagare som inte åbero- till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och par godkännande för F-skatt och
inte är juridisk person minskas inte är juridisk person minskas
ersättningen med 12,9 procent ersättningen med 12,9 procent
eller, om mottagaren vid årets eller, om mottagaren vid årets
ingång är 65 år eller äldre, med ingång är 65 år eller äldre, med
8,2 procent. Om mottagaren visar 8,2 procent. Om mottagaren visar
att minst hälften av ersättningen att minst hälften av ersättningen
motsvarar kostnader i arbetet motsvarar kostnader i arbetet
som ska täckas med ersättning- som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med en, ska ersättningen minskas med
det lägre belopp som beräknas det lägre belopp som beräknas
motsvara de arbetsgivaravgifter motsvara de arbetsgivaravgifter
eller den särskilda löneskatt som eller den särskilda löneskatt som
regionen ska betala.
landstinget ska betala.
16 §411
En fysioterapeut som har
En fysioterapeut som har
fysioterapiersättning är skyldig fysioterapiersättning är skyldig
att i fråga om all sådan behand- att i fråga om all sådan behandling visa räkning för landstinget ling visa räkning för regionen
och redovisa arbetstid, antalet och redovisa arbetstid, antalet
vidtagna åtgärder samt uppgift vidtagna åtgärder samt uppgift
om patientens bosättningsort. om patientens bosättningsort.
Fysioterapeuten är även skyldig Fysioterapeuten är även skyldig
att rapportera till respektive att rapportera till respektive
landsting om han eller hon är region om han eller hon är
verksam i två eller flera lands- verksam i två eller flera regioners
tingsområden och ska därvid även sområden och ska därvid även
ange beräknad omfattning i re- ange beräknad omfattning i respektive
spektive landstingsområde.
Där-regions område.
utöver är fysioterapeuten själv över är fysioterapeuten själv
skyldig att bevaka när han eller skyldig att bevaka när han eller
hon når ersättningstak 1 eller hon når ersättningstak 1 eller
410
411
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ersättningstak 2 och underrätta ersättningstak 2 och underrätta
landstinget om detta.
regionen om detta.
Fysioterapiersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan
på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.183 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1121) om läkarvårdsersättning
Härigenom föreskrivs att 13–17 §§ förordningen (1994:1121)
om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §412
För laboratorieundersökning
För
som utförs av Folkhälsomyndig- som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från heten lämnas ersättning från
landstinget om undersökningen regionen om undersökningen ututförs efter remiss från
förs efter remiss från
1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning,
2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation,
eller
3. en läkare inom företagshälsovård som
– är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
– arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-,
anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället, – aktivt
medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
– samverkar med berörda samhällsorgan, och
– drivs med för ändamålet utbildad personal.
Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för
sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan.
14 §413
Landstinget ska till läkaren beRegionen ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det tala ut skillnaden mellan det
arvode som följer av bestämmel- arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den serna i denna förordning och den
patientavgift som läkaren fått ta patientavgift som läkaren fått ta
ut.
ut.
412
413
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Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående
abort eller sterilisering,
4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen
(1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
15 §414
Vid utbetalning av ersättning
Vid utbetalning av ersättning
till en mottagare som inte åbero- till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och par godkännande för F-skatt och
inte är juridisk person minskas inte är juridisk person minskas
ersättningen med 10,3 procent ersättningen med 10,3 procent
eller, om mottagaren vid årets eller, om mottagaren vid årets
ingång är 65 år eller äldre, med ingång är 65 år eller äldre, med
6,5 procent. Om mottagaren visar 6,5 procent. Om mottagaren visar
att minst 60 procent av ersätt- att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i ningen motsvarar kostnader i
arbetet som ska täckas med ersätt- arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas ningen, ska ersättningen minskas
med det lägre belopp som beräk- med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivarav- nas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt gifter eller den särskilda löneskatt
som landstinget ska betala.
som regionen ska betala.
16 §415
Läkarvårdsersättningen
sättning för samtliga åtgärder
vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också
betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller
sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.
414
415
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Läkarvårdsersättningen
fattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar
som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning.
Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan
skall läkaren stå för kostnaden.
Provtagningskostnaden för
andra laboratorieundersökningar
än som anges i bilaga 2 bekostas
av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning
sker vid ett laboratorium som
landstinget har anvisat.

Författningsförslag

Läkarvårdsersättningen
fattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar
som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning.
Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan
ska läkaren stå för kostnaden.
Provtagningskostnaden för
andra laboratorieundersökningar
än som anges i bilaga 2 bekostas
av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning
sker vid ett laboratorium som
regionen har anvisat.

17 §416
En läkare som har läkarvårdsEn läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga ersättning är skyldig att i fråga
om all sådan vård visa läkarvårds- om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och redo- räkning för regionen och redovisa arbetstid, antalet vidtagna visa arbetstid, antalet vidtagna
åtgärder samt uppgift om patien- åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan prov- tens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som tagning och undersökning som
avses i 14 § andra stycket 1 skall avses i 14 § andra stycket 1 ska
dock, utan uppgifter om patien- dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. tens identitet, redovisas särskilt.
Läkaren är även skyldig att rap- Läkaren är även skyldig att rapportera
landsting portera
region om
om han eller hon är verksam i han eller hon är verksam i två
två eller flera landstingsområden eller flera regioners områden och
och skall därvid även ange beräk- ska därvid även ange beräknad
nad omfattning i respektive lands- omfattning i respektive regions
tingsområde. Därutöver är läkaren område. Därutöver är läkaren
skyldig att själv bevaka när han skyldig att själv bevaka när han
eller hon når ersättningstak
eller hon når ersättningstak 1 eller
416
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ersättningstak 2 och att under- ersättningstak 2 och att underrätta landstinget om detta.
rätta regionen om detta.
Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan
på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.184 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:238) om totalförsvarsplikt
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5, 9, 14, 14 a, och 16 §§, 4 kap. 5
och 7 §§ och rubriken närmast före 3 kap. 14 § förordningen
(1995:238) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
5 §417
Den eller de nämnder i ett
Den eller de nämnder i en
landsting eller i en kommun som region eller i en kommun som
ansvarar för verksamhet enligt ansvarar för verksamhet enligt
lagen (1993:387) om stöd och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshind- service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en rade samt chefsöverläkare vid en
vårdinrättning där vård meddelas vårdinrättning där vård meddelas
med stöd av lagen (1991:1128) med stöd av lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller om psykiatrisk tvångsvård eller
lagen (1991:1129) om rättspsy- lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter kiatrisk vård, ska lämna uppgifter
om varje svensk medborgare som om varje svensk medborgare som
under året fyller 17 år och som under året fyller 17 år och som
den 15 mars
den 15 mars
1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, eller
2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år.

417

Senaste lydelse 2010:1473.
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9 §418
Statens
och högskolerådet och rektorn
för en utbildningsanstalt eller
skola som drivs av staten, en
kommun eller ett landsting eller
av en enskild som godkänts av
Statens skolinspektion ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning
och behörighet för studier på ett
nationellt program i gymnasieskolan.

Statens
, Universitetsoch högskolerådet och rektorn
för en utbildningsanstalt eller
skola som drivs av staten, en
kommun
en region eller av
en enskild som godkänts av Statens
ska på begäran
av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till
myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och
behörighet för studier på ett
nationellt program i gymnasieskolan.

Kommuner och landsting m.fl.

Kommuner och regioner m.fl.

14 §419
Kommuner, landsting och
Kommuner, regioner och vårdvårdgivare som bedriver enskild givare som bedriver enskild
verksamhet ska på begäran av verksamhet ska på begäran av
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om dighet lämna de uppgifter om
anställd hälso- och sjukvårds- anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndig- personal som behövs för myndighetens planeringsarbete.
hetens planeringsarbete.
14 a §420
Kommuner, landsting och
Kommuner, regioner och vårdvårdgivare som bedriver enskild givare som bedriver enskild
verksamhet ska på begäran av verksamhet ska på begäran av
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om dighet lämna de uppgifter om
totalförsvarspliktigas hälsotill- totalförsvarspliktigas hälsotillSenaste lydelse 2012:714.
Senaste lydelse 2010:1473.
420
Senaste lydelse 2010:1473.
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stånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag
för beslut om kallelse till mönstring.

Författningsförslag

stånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag
för beslut om kallelse till mönstring.

16 §421
Totalförsvarets rekryteringsTotalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighet ska i samband med
att en totalförsvarspliktig rycker att en totalförsvarspliktig rycker
in för värnplikt eller civilplikt in för värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning än med längre grundutbildning än
60 dagar lämna de journalhand- 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönst- lingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagnings- ring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) prövning enligt lagen (1994:1810)
om möjlighet för kvinnor att om möjlighet för kvinnor att
fullgöra
fullgöra
med längre grundutbildning, till med längre grundutbildning, till
hälso- och sjukvårdspersonalen hälso- och sjukvårdspersonalen
vid den organisatoriska enhet hos vid den organisatoriska enhet hos
en myndighet, en kommun eller en myndighet, en kommun eller
ett landsting där grundutbild- en region där grundutbildningen
ningen ska genomföras.
ska genomföras.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt
lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på en sådan enhet som anges i första
stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige.
Uppgifterna ska anges kortfattat.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska också vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det
register som myndigheten för över sådana uppgifter. En sådan uppgift
421
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ska på begäran även lämnas till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket
och Kronofogdemyndigheten.
4 kap.
5 §422
Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809)
Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt följer att om totalförsvarsplikt följer att
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller ett lands- dighet, en kommun eller en region
ting får begära vissa uppgifter av får begära vissa uppgifter av
totalförsvarspliktiga.
totalförsvarspliktiga.
En totalförsvarspliktig är även skyldig
2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och
telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energimyndighet och Affärsverket
svenska kraftnät.
7 §423
Av
3 kap.
15 §
lagen
Av
3 kap.
15 §
lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt (1994:1809) om totalförsvarsplikt
följer att kommuner, landsting, följer att kommuner, regioner,
bolag, föreningar, samfälligheter, bolag, föreningar, samfälligheter,
registrerade trossamfund, organi- registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund satoriska delar av sådana samfund
eller andra enskilda får göra fram- eller andra enskilda får göra framställningar om krigsplacering.
ställningar om krigsplacering.
De statliga myndigheter som
De statliga myndigheter som
enligt 3 kap. 15 § lagen om total- enligt 3 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt får göra framställ- försvarsplikt får göra framställning om krigsplacering är För- ning om krigsplacering är Förssvarsmakten, i fråga om totalför- varsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som skall tjänstgöra svarspliktiga som ska tjänstgöra
där, och i övrigt de myndigheter där, och i övrigt de myndigheter

422
423
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som anges i 4 kap. 5 § andra som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket denna förordning.
stycket denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.185 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2, 7 och 12 §§ förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
2 §424
Underlag för utbetalning av
Underlag för utbetalning av
dagpenning lämnas av Total- dagpenning lämnas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet försvarets rekryteringsmyndighet
eller, efter överenskommelse med eller, efter överenskommelse med
myndigheten, av statliga myndig- myndigheten, av statliga myndigheter, kommuner, landsting,
heter, bokommuner, regioner,
lag, föreningar, samfälligheter, lag, föreningar, samfälligheter,
stiftelser, registrerade trossam- stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar fund och organisatoriska delar
av sådana samfund samt andra av sådana samfund samt andra
enskilda.
enskilda.
7 §425
Skatteverket, Totalförsvarets
Skatteverket, Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet eller, efter rekryteringsmyndighet eller, efter
överenskommelse med myndig- överenskommelse
heten, statliga myndigheter, kom- heten, statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, för- muner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, eningar, samfälligheter, stiftelser,
registrerade trossamfund och registrerade trossamfund och
organisatoriska delar av sådana organisatoriska delar av sådana
samfund samt andra enskilda ska samfund samt andra enskilda ska
lämna de uppgifter som behövs lämna de uppgifter som behövs
424
425
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för bedömning av rätten till för bedömning av rätten till
familjebidrag till Försäkrings- familjebidrag till Försäkringskassan.
kassan.
12 §426
Annan förmån än dagpenning,
Annan förmån än dagpenning,
familjebidrag, ekonomiskt stöd i familjebidrag, ekonomiskt stöd i
form av bidrag och grupplivför- form av bidrag och grupplivförsäkring beslutas och betalas ut säkring beslutas och betalas ut
av den myndighet, den kommun av den myndighet, den kommun
eller det
där den total- eller denlandsting där den totalförsvarspliktige tjänstgör.
försvarspliktige tjänstgör.
I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag,
en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än
ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant
samfund ska dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta
om och betala ut sådana förmåner. Myndigheten får dock överlämna
rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de enskilda hos
vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
För de totalförsvarspliktiga som
tjänstgör
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om och betala ut förmånerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får överlämna rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de
trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka
totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.186 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:241) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m.
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 § och 5 kap. 2 och 3 §§ förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §427
Har en myndighet, en komHar en myndighet, en kommun
ett
som skall mun eller
landsting
eller
en region som
ska pröva
pröva frågor om disciplinansvar frågor om disciplinansvar eller
eller åtalsanmälan, på grund av åtalsanmälan, på grund av en anen anmälan eller på något annat mälan eller på något annat sätt
sätt fått kännedom om att en fått kännedom om att en
disciplinansvarig kan antas ha disciplinansvarig kan antas ha
begått en disciplinförseelse, skall begått en disciplinförseelse, ska
en utredning av disciplinärendet en utredning av disciplinärendet
inledas. Om det därvid framkom- inledas. Om det därvid framkommer att den disciplinansvarige mer att den disciplinansvarige
genom sitt förfarande skäligen genom sitt förfarande skäligen
kan misstänkas ha gjort sig skyl- kan misstänkas ha gjort sig skyldig även till brott, skall prövas dig även till brott, ska prövas
om åtalsanmälan skall göras.
om åtalsanmälan ska göras.
5 kap.
2 §428
Till överklagande som överTill överklagande som överlämnas till tingsrätten i ett lämnas till tingsrätten i ett
disciplinärende skall fogas en disciplinärende ska fogas en uppuppgift om när den disciplin- gift om när den disciplinansvarige
ansvarige fick del av beslutet och fick del av beslutet och när över427
428

Senaste lydelse 1999:983.
Senaste lydelse 1999:983.
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när överklagandet kom in till den klagandet kom in till den mynmyndighet, den kommun eller dighet,
den
det
som har fattat be- region
landsting
som har fattat beslutet.
slutet.
3 §429
Sedan tingsrättens eller hovSedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett disciplinärende rättens beslut i ett disciplinärende
vunnit laga kraft, skall de erhåll- vunnit laga kraft, ska de erhållna
na originalhandlingarna tillsam- originalhandlingarna tillsammans
mans med en kopia av beslutet med en kopia av beslutet sändas
sändas till den myndighet, den till den myndighet, den kommun
kommun eller det
som eller den
landsting
som
har fattat
har fattat det överklagade be- det överklagade beslutet.
slutet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.187 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:649) om ledighet och fritid för
totalförsvarspliktiga under tjänstgöring
Härigenom föreskrivs att 7, 22, 26 och 28 §§ förordningen
(1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under
tjänstgöring ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Tjänstledighet skall beviljas för
Tjänstledighet ska beviljas för
1. uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som
riksdagens revisor eller dess fullmäktige i Riksgäldskontoret eller
Riksbanken,
2. uppdrag som ledamot av juryn i ett tryckfrihetsmål,
3. deltagande som förtroende3. deltagande som förtroendevald ledamot i ett landstingsmöte vald ledamot i en regions möte
eller, om en suppleant inte kan eller, om en suppleant inte kan
inträda eller det annars finns syn- inträda eller det annars finns synnerliga skäl, i ett sammanträde nerliga skäl, i ett sammanträde
med landstingets förvaltningsut- med regionens förvaltningsutskott, kommunfullmäktige eller skott, kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen,
kommunstyrelsen,
4. deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning
inte kan ske genom valsedelsförsändelse eller på postanstalt under
fritid eller annan ledighet än tjänstledighet.
Tjänstledighet skall också beTjänstledighet ska också beviljas för personlig inställelse in- viljas för personlig inställelse inför domstol. Framställning bör för domstol. Framställning bör
dock göras hos domstolen om dock göras hos domstolen om
ändrad tid för inställelsen, om ändrad tid för inställelsen, om
det finns skäl för detta.
det finns skäl för detta.
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22 §430
Beslut om tjänstledighet och
Beslut om tjänstledighet och
permission för totalförsvarsplik- permission för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det tiga som fullgör civilplikt i det
civila försvaret fattas av den myn- civila försvaret fattas av den myndighet, den kommun eller det dighet, den kommun eller den
landsting där den totalförsvars- region där den totalförsvarsplikpliktige tjänstgör.
tige tjänstgör.
I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag,
en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än
ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant
samfund ska den utbildningsansvariga myndigheten besluta om
tjänstledighet och permission. Myndigheten får överlämna rätten
att besluta om ledighet till de enskilda
talförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om tjänstledighet och permission. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får överlämna rätten att besluta om ledighet till de trossamfund och
organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
26 §431
Beslut i ärenden som avses i
Beslut i ärenden som avses i
25 § fattas av den myndighet, den 25 § fattas av den myndighet, den
kommun eller det landsting där kommun eller den region där den
den totalförsvarspliktige tjänstgör. totalförsvarspliktige tjänstgör.
I fråga om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett
registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbildningsansvariga myndigheten besluta.
För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta.

430
431

Senaste lydelse 2008:1015.
Senaste lydelse 2008:1015.
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28 §432
En totalförsvarspliktig ska i
En totalförsvarspliktig ska i
den mån det kan ske under tjänst- den mån det kan ske under tjänstgöringen ges tillfälle till social, göringen ges tillfälle till social,
kulturell och andlig verksamhet. kulturell och andlig verksamhet.
Beslut i dessa frågor fattas av den Beslut i dessa frågor fattas av den
myndighet, den kommun eller myndighet, den kommun eller
det
där den totalför- denlandsting
där den totalförsvarssvarspliktige tjänstgör. Om den pliktige tjänstgör. Om den totaltotalförsvarspliktige tjänstgör hos försvarspliktige tjänstgör hos ett
ett bolag, en förening, en samfäl- bolag, en förening, en samfälliglighet, en stiftelse eller en annan het, en stiftelse eller en annan enenskild än ett registrerat tros- skild än ett registrerat trossamsamfund eller en organisatorisk fund eller en organisatorisk del
del av ett sådant samfund ska av ett sådant samfund ska dock
dock den utbildningsansvariga den utbildningsansvariga myndigmyndigheten besluta. För en heten besluta. För en totalförtotalförsvarspliktig som tjänst- svarspliktig som tjänstgör hos
gör hos ett registrerat trossam- ett registrerat trossamfund eller
fund eller en organisatorisk del en organisatorisk del av ett sådant
av ett sådant samfund ska Myn- samfund ska Myndigheten för
digheten för samhällsskydd och samhällsskydd och beredskap
beredskap besluta.
besluta.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.188 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:1644) om generellt statsbidrag
till kommuner och landsting
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (1995:1644)
om generellt statsbidrag till kommuner och landsting samt 1 § ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om generellt
statsbidrag till kommuner
och landsting

Förordning om generellt
statsbidrag till kommuner
och regioner

1 §433
Skatteverket skall fastställa de
Skatteverket ska fastställa de
belopp som avses i 1 och 2 §§ belopp som avses i 1 och 2 §§
lagen (1995:1514) om generellt lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och statsbidrag till kommuner och
landsting.
skall
Beloppen
avrun- regioner. Beloppen ska avrundas
das till närmaste hela krontal.
till närmaste hela krontal.
För att beräkna belopp per
För att beräkna belopp per
invånare för det åldersbaserade invånare för det åldersbaserade
statsbidraget skall det totala statsbidraget ska det totala åldersåldersbaserade bidragsbeloppet baserade bidragsbeloppet fördelas
fördelas på respektive åldersgrupp på respektive åldersgrupp 7–15,
7–15, 16–18, 65–74, 75–84 samt 16–18, 65–74, 75–84 samt 85 år
85 år och äldre med de relativa och äldre med de relativa andelar
andelar som erhålls genom att som erhålls genom att nettonettokostnaden per invånare i de kostnaden per invånare i de beberörda åldersgrupperna multi- rörda åldersgrupperna multiplipliceras med antalet invånare i ceras med antalet invånare i
respektive åldersgrupp. Netto- respektive åldersgrupp. Nettokostnaderna skall vara de som kostnaderna ska vara de som
följer av utjämningssystemet i följer av utjämningssystemet i
beräkningarna
beräkningarna för grundskola,
433

Senaste lydelse 2003:981.
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gymnasieskola och äldreomsorg.
Antalet
ska avse den
1 november året före det år bidraget betalas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.189 Förslag till
förordning om ändring i
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Härigenom föreskrivs att 3, 18 och 19 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §434
Vad som i denna förordning
Vad som i denna förordning
föreskrivs om myndigheter gäller föreskrivs om myndigheter gäller
också
lands- också för kommuner och region- för
er om inte annat sägs.
ting om inte annat sägs.
Förordningen gäller vidare för sådana bolag, föreningar och
stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt
sådana enskilda som avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen.
18 §435
Kommuner, landsting och de
Kommuner, regioner och de
myndigheter som anges i bilaga myndigheter som anges i bilaga
till denna förordning beslutar om till denna förordning beslutar om
r
placering i säkerhetsklasser när placering i säkerhetsklasser
det gäller
g
det
hos en anbudsgivare eller leve- hos en anbudsgivare eller leverantör med vilken de har ingått rantör med vilken de har ingått
säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § säkerhetsskyddsavtal enligt 8 §
säkerhetsskyddslagen (1996:627). säkerhetsskyddslagen (1996:627).
19 §436
Kommuner, landsting och de
Kommuner, regioner och de
myndigheter som anges i bilagan myndigheter som anges i bilagan
till denna förordning beslutar om till denna förordning beslutar om
1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga
om den egna verksamheten,
Senaste lydelse 1999:905.
Senaste lydelse 2001:221.
436
Senaste lydelse 2014:1150.
434
435
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2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en
anbudsgivare eller leverantör som de har ingått säkerhetsskyddsavtal med enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
3. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll när det
gäller bolag, föreningar och stiftelser som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över.
När en statlig myndighet som inte finns angiven i bilagan utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande över ett bolag, en förening eller
en stiftelse, beslutas om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om
registerkontroll för bolaget, föreningen eller stiftelsen
1. för elförsörjningsverksamhet: av Affärsverket svenska kraftnät,
2. för flygtransportverksamhet: av Transportstyrelsen,
3. för verksamhet som avser elektronisk kommunikation: av Postoch telestyrelsen, och
4. för andra verksamheter än sådana som anges i 1–3: av länsstyrelsen i det län där bolaget, föreningen eller stiftelsen har sitt säte.
Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Television Aktiebolag,
Teracom AB och Teracom Boxer Group AB beslutar om placering
i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll när det gäller den
egna personalen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.190 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1357) om statlig ersättning
för hälso- och sjukvård till asylsökande
Härigenom föreskrivs att i fråga om förordningen (1996:1357)
om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande437
dels att 1, 6, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Ersättning till regioner
och kommuner”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §438
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statlig ersätt- bestämmelser om statlig ersättning till landsting,
kommuner
ning till regioner,
kommuner
och öppenvårdsapotek för kost- och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och sjukvård nader för hälso- och sjukvård
samt kostnader för tandvård och samt kostnader för tandvård och
receptförskrivna läkemedel som receptförskrivna
de har för vissa utlänningar.
de har för vissa utlänningar.
Ersättning enligt förordningen beslutas och betalas av Migrationsverket.
6 §439
Hälso- och sjukvård enligt 2
Hälso- och sjukvård enligt 2
och 4 §§ ersätts i form av en och 4 §§ ersätts i form av en
schablonersättning som lämnas schablonersättning som lämnas
med ett visst belopp per kvartal med ett visst belopp per kvartal
och person för utlänningar som och person för utlänningar som
bor
landstinget eller kom- bor inominom
regionen eller kommunen och som är registrerade munen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista hos Migrationsverket den sista
dagen i kvartalet. Ersättningen dagen i kvartalet. Ersättningen
Senaste lydelse av 2 § 2006:1011.
Senaste lydelse 2010:277.
439
Senaste lydelse 2017:1314.
437
438
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betalas ut i den månad som följer betalas ut i den månad som följer
varje kvartalsskifte.
varje kvartalsskifte.
Schablonersättningen som ges för barn är 3 655 kronor för barn
till och med 18 år. För vuxna ges schablonersättning med 4 335 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år och med
5 505 kronor för personer som är 61 år eller äldre.
Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.
10 §440
Landsting och kommuner är
Regioner och kommuner är
skyldiga att lämna Migrations- skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för verket de uppgifter som krävs för
bedömningen av deras rätt till bedömningen av deras rätt till
ersättning enligt denna förord- ersättning enligt denna förordning.
ning.
11 §441
Migrationsverket
Migrationsverket får meddela
de föreskrifter som behövs för de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förord- verkställigheten av denna förordning. Innan Migrationsverket be- ning. Innan Migrationsverket beslutar sådana föreskrifter skall slutar sådana föreskrifter ska
verket
Landstings- verket samråda med Sveriges
förbundet.
Kommuner och Landsting.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.191 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1475) om skyldighet att lämna
upplysningar m.m. rörande krigsfångar
och andra skyddade personer
Härigenom föreskrivs att 6–8 §§ förordningen (1996:1475) om
skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och
andra skyddade personer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §442
I
6 kap.
1–2 §§
lagen
I
6 kap.
1–2 §§
lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns tid och höjd beredskap finns
bestämmelser om skyldighet för bestämmelser om skyldighet för
kommuner och landsting att läm- kommuner
regioner att lämna
na sådana uppgifter som sägs i 4 § sådana uppgifter som sägs i 4 §
och sådant biträde som sägs i 5 §. och sådant biträde som sägs i 5 §.
Av 8 kap. 4 § begravningsAv 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) följer att skyl- lagen (1990:1144) följer att skyldigheten att lämna upplysningar digheten att lämna upplysningar
m.m. enligt 6 kap. 1 § andra m.m. enligt 6 kap. 1 § andra
stycket och 2 § lagen (2006:544) stycket och 2 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och nära händelser i fredstid och
höjd beredskap gäller för huvud- höjd beredskap gäller för huvudman och annan församling som man och annan församling som
innehar en eller flera allmänna innehar en eller flera allmänna
begravningsplatser.
begravningsplatser.

442

Senaste lydelse 2006:912.
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7 §443
I 7 kap. 2 § lagen (2006:544)
I 7 kap. 2 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och nära händelser i fredstid och
höjd beredskap finns bestämmel- höjd beredskap finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som ser om tystnadsplikt för den som
deltar eller har deltagit i verksam- deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplys- het hos den nationella upplysningsbyrån.
ningsbyrån.
I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § samt 37 kap. 4 och 5 §§ offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket för
uppgifter som avses i 4 §.
8 §444
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställigheten av
1. denna förordning,
2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen
2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, och
och höjd beredskap, och
3. 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra Försvarsmakten innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga om
de skyldigheter som åligger statliga myndigheter, kommuner och
landsting samt huvudman och annan församling som innehar en eller
flera allmänna begravningsplatser.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.192 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet
Härigenom föreskrivs att bilagan
en (1996:1515)
till
med instruktion för Regeringskansliet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bilaga445
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.2 Lagstiftningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Lagstiftningsärenden som gäller
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ransonering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
kommunernas och landstingens kommunernas och regionernas
beredskap, i den mån sådana ären- beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de- den inte hör till något annat departement,
partement,
Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.2 Lagstiftningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gränsövervakning i krig, förfogande, ransonering,
kommunernas och landskommunernas och regiontingens beredskap,
ernas beredskap,
transport av farligt gods och brandfarliga och explosiva varor,
allt i den mån sådana ärenden rör försvarets militära förmåga.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.1 Förvaltningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
statistik,
Sveriges indelning i kommuSveriges indelning i kommuner och landsting,
ner och regioner,
445

Senaste lydelse 1996:1515.
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kommuner, landsting,
kommuner,
komregioner,
munalförbund,
munalförbund,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.2 Lagstiftningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
statistik,
Sveriges indelning i kommuSveriges indelning i kommuner och landsting,
ner och regioner,
kommuner, landsting,
kommuner,
komregioner,
munalförbund,
munalförbund,
offentlig upphandling,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.193 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet
Härigenom föreskrivs att 2 och 17 §§ förordningen (1996:1598)
om statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §446
Statsbidrag lämnas endast till
Statsbidrag lämnas endast till
regionala och lokala institutioner regionala och lokala institutioner
som också får bidrag från ett som också får bidrag från en
landsting, en kommun eller någon region, en kommun eller någon
annan huvudman. Statsbidrag till annan huvudman. Statsbidrag till
verksamhet med länskonstnärer verksamhet med länskonstnärer
och till regionala resurscentrum och till regionala resurscentrum
för film och video lämnas endast för film och video lämnas endast
om bidrag från ett landsting, en om bidrag från en region, en komkommun
mun eller någon annan huvudhuvudman uppgår till minst mot- man uppgår till minst motsvasvarande det statliga stödbeloppet. rande det statliga stödbeloppet.
17 §447
Ansökan om statsbidrag skall
Ansökan om statsbidrag ska
innehålla en verksamhetsplan. Till innehålla en verksamhetsplan. Till
ansökan skall även bifogas ett ansökan skall även bifogas ett yttyttrande från det
,
landsting
rande den
från den region,
den komkommun eller annan huvudman mun eller annan huvudman som
som avser att lämna bidrag till avser att lämna bidrag till kulturkulturverksamheten.
verksamheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.194 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1997:153) om statsbidrag till teknikoch naturvetenskapscentrum
Härigenom föreskrivs att 2 § i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §448
Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten
– i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
– uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller
teknik,
– syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder, och
– har bedrivits under minst
– har bedrivits under minst
ett år och huvudsakligen finan- ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom sieras på annat sätt än genom
statsbidrag, till exempel genom statsbidrag, till exempel genom
ekonomiskt stöd av universitet, ekonomiskt stöd av universitet,
högskola, museum, kommun, högskola, museum, kommun,
landsting eller näringsliv.
region eller näringsliv.
Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven
enligt första stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om
ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.195 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur
Härigenom föreskrivs att 7 och 17 §§ förordningen (1997:263)
om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §449
Åklagarmyndigheten ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse gällande nationella planeringsförutsättningar och ange
inriktningsmål inom respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. Trafikverket ska därutöver lämna
förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras
och lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader.
Länsstyrelsen ska också begära
Länsstyrelsen ska också begära
in förslag om vilka objekt som in förslag om vilka objekt som
bör utföras i länet från regionala bör utföras i länet från regionala
kollektivtrafikmyndigheter, kom- kollektivtrafikmyndigheter,
muner, landstinget och andra be- kommuner, regionen och andra
berörda myndigheter.
rörda myndigheter.
17 §450
I lagen (2002:34) om samI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns be- verkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samver- stämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att upp- kansorgan har till uppgift att upprätta och fastställa länsplaner för rätta och fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur. regional transportinfrastruktur.
I lagen (2010:630) om regionalt I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns utvecklingsansvar i vissa län finns
bestämmelser om att vissa lands- bestämmelser om att vissa regionting har till uppgift att upprätta er har till uppgift att upprätta
449
450

Senaste lydelse 2011:1127.
Senaste lydelse 2010:1753.
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regional transportinfrastruktur.
Dessa bestämmelser ska dock
inte gälla åtgärd enligt 13 §.
Ett landsting som avses i lagen
om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län ska fastställa länsplanen
efter samråd med länsstyrelsen.
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och fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Dessa bestämmelser ska dock
inte gälla åtgärd enligt 13 §.
En region som avses i lagen
om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län ska fastställa länsplanen
efter samråd med länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.196 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1997:909) om handläggning av ärenden
om statliga tjänstepensionsförmåner
Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §451
Om en arbetstagare med anOm en arbetstagare med anledning av ändrat huvudmanna- ledning av ändrat huvudmannaskap eller ändrade pensionsbe- skap eller ändrade pensionsbestämmelser har gått över från en stämmelser har gått över från en
statligt pensionsreglerad anställ- statligt pensionsreglerad anställning till en kommunalt eller ning till en kommunalt pensionslandstingskommunalt pensions- reglerad
anställning
prövar
reglerad
anställning
Statens
Statens tjänstepensionsverk
arbetstagaren har rätt
arbetstagaren har rätt
1. att tillgodoräkna pensionsgrundande tjänstetid fram till tidpunkten för förändringen och
2. att få pensionsförmåner i övrigt.
Detta gäller när arbetstagaren samtidigt har eller har haft både
en statligt och en kommunalt pensionsreglerad anställning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.197 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1229) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga
Härigenom föreskrivs att 3 § samt bilaga 1 och bilaga 2 till förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §452
De myndigheter, kommuner,
De myndigheter, kommuner,
landsting och bolag som anges i regioner och bolag som anges i
bilaga 1 respektive bilaga 2 till bilaga 1 respektive bilaga 2 till
denna förordning får ha direkt- denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register åtkomst till automatiserat register
över totalförsvarspliktiga respek- över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i regist- tive får föra in uppgifter i registret och rätta dessa, i enlighet med ret och rätta dessa, i enlighet med
vad som anges i bilagorna.
vad som anges i bilagorna.
Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt
första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den egna
verksamheten.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor för
direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet bedömer vara nödvändiga för registrets
säkerhet.

452

Senaste lydelse 2010:1476.
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Nuvarande lydelse
Bilaga 1453
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de
personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

453

Senaste lydelse 2014:1221.
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Föreslagen lydelse
Bilaga 1454
Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de
personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

regioner

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

454

Senaste lydelse 2014:1221.
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Nuvarande lydelse
Bilaga 2455
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra in de
personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över
totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med rätt att
föra in uppgifter
och rätta dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

455
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Föreslagen lydelse
Bilaga 2456
Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får föra in de
personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över
totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med rätt att
föra in uppgifter
och rätta dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

regioner

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.198 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1318) om övervakningsnämndernas
verksamhetsområden m.m.
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m. ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
3 §457
Om mer än ett län eller delar av flera län ingår i en övervakningsnämnds verksamhetsområde skall respektive landstingsfullmäktige
välja ledamöter och ersättare med det antal som anges nedan. Om
en nämnd är indelad i avdelningar skall det antal ledamöter och ersättare som anges nedan väljas för varje avdelning.
Övervakningsnämnd

Landstingsfullmäktige

Göteborg

Västra Götalands län
Hallands län

3
–

2
1

Kalmar

Kronobergs län
Kalmar län

1
2

1
2

Kristianstad

Blekinge län
Skåne län

1
2

2
1

457

Ledamöter Ersättare

Senaste lydelse 2006:1160.
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Föreslagen lydelse
3 §458
Om mer än ett län eller delar av flera län ingår i en övervakningsnämnds verksamhetsområde ska respektive regionfullmäktige välja
ledamöter och ersättare med det antal som anges nedan. Om en
nämnd är indelad i avdelningar ska det antal ledamöter och ersättare
som anges nedan väljas för varje avdelning.
Övervakningsnämnd

Regionfullmäktige

Ledamöter Ersättare

Göteborg

Västra Götalands län
Hallands län

3
–

2
1

Kalmar

Kronobergs län
Kalmar län

1
2

1
2

Kristianstad

Blekinge län
Skåne län

1
2

2
1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.199 Förslag till
förordning om ändring i tandvårdsförordningen
(1998:1338)
Härigenom föreskrivs att 7, 8, 10, 11 och 12 §§ tandvårdsförordningen (1998:1338) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §459
Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om avgifter
som avser öppen hälso- och sjukvård gäller för den som i samband
med långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som
ett led i medicinsk rehabilitering.
Detta gäller dock endast om utbytet sker med anledning av en
utredningsplan och som ett led i en behandlingsplan som upprättats
under ledning av en läkare med specialistkompetens inom ett område
med anknytning till något eller några av patientens symtom.
Utrednings- och behandlingsUtrednings- och behandlingsplanen ska innan åtgärderna på- planen ska innan åtgärderna påbörjas ges in till landstinget för börjas ges in till regionen för en
en bedömning av förutsättning- bedömning av förutsättningarna
arna för de föreslagna åtgärderna. för de föreslagna åtgärderna.
8 §460
Om landstingets ansvar för
Om regionens ansvar för uppuppsökande verksamhet finns be- sökande verksamhet finns bestämmelser i 8 a § första stycket stämmelser i 8 a § första stycket
tandvårdslagen (1985:125).
tandvårdslagen (1985:125).
Till den som omfattas av 8 a §
Till den som omfattas av 8 a §
första stycket tandvårdslagen skall första stycket tandvårdslagen ska
erbjudande om avgiftsfri uppsök- erbjudande om avgiftsfri uppsökande munhälsobedömning läm- ande munhälsobedömning lämnas.
nas.
Munhälsobedömningen skall
Munhälsobedömningen ska
innefatta en bedömning av behov- innefatta en bedömning av behov459
460

Senaste lydelse 2017:87.
Senaste lydelse 2003:621.
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et av munhygieninsatser och en
preliminär bedömning av behovet av nödvändig tandvård. Behovet av munhygieninsatser skall
bedömas med utgångspunkt i vad
den enskilde eller den som vårdar
denne kan klara av att utföra i
fråga om munhygien.
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et av munhygieninsatser och en
preliminär bedömning av behovet av nödvändig tandvård. Behovet av munhygieninsatser ska
bedömas med utgångspunkt i vad
den enskilde eller den som vårdar
denne kan klara av att utföra i
fråga om munhygien.

10 §461
Innan en vårdgivare inleder en
Innan en vårdgivare inleder
behandling enligt 3, 3 a, 4 eller 6 § en behandling enligt 3, 3 a, 4 eller
eller en protetisk behandling på 6 § eller en protetisk behandling
en person som omfattas av be- på en person som omfattas av bestämmelserna i 8 a § första styck- stämmelserna i 8 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125), ska et tandvårdslagen (1985:125), ska
behandlingsförslaget prövas av behandlingsförslaget prövas av
det
inom vars område denlandsting inom vars område
patienten är bosatt.
patienten är bosatt.
En region får besluta att en
Ett landsting får besluta att en
förhandsprövning enligt första förhandsprövning enligt första
stycket inte krävs för vissa typer stycket inte krävs för vissa typer
av behandlingar.
av behandlingar.
11 §
En vårdgivare är på begäran
En vårdgivare är på begäran
av landstinget skyldig att i ett av regionen skyldig att i ett
ärende om prövning enligt 10 § ärende om prövning enligt 10 §
eller för kontroll av debiterade eller för kontroll av debiterade
åtgärder lämna upplysningar samt åtgärder lämna upplysningar samt
förete journal och övrigt material förete journal och övrigt material
som rör munhälsobedömning, som rör munhälsobedömning,
undersökning eller behandling av undersökning eller behandling av
en patient.
en patient.
Vårdgivaren är också skyldig
Vårdgivaren är också skyldig
att på begäran av landstinget för att på begäran av regionen för
uppföljning och utvärdering lämna uppföljning och utvärdering lämna
461

Senaste lydelse 2011:1183.
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uppgifter om munhälsobedöm- uppgifter om munhälsobedömning, undersökning eller behand- ning, undersökning eller behandling enligt denna förordning.
ling enligt denna förordning.
12 §462
En kommun ska tillhandahålla
En kommun ska tillhandahålla
landstinget de uppgifter som be- regionen de uppgifter som behövs
hövs för uppföljning av sådan för uppföljning av sådan tandtandvård som ges till personer vård som ges till personer som
som avses i 8 § andra stycket avses i 8 § andra stycket och 9 §.
och 9 §.
Om sekretess gäller för en
Om sekretess gäller för en
uppgift enligt offentlighets- och uppgift enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och sekretesslagen (2009:400) och
ett utlämnande skulle medföra ett utlämnande skulle medföra
synnerligt men för den enskilde, synnerligt men för den enskilde,
gäller uppgiftsskyldighet enligt gäller uppgiftsskyldighet enligt
första stycket endast om reger- första stycket endast om regeringen beslutar att uppgiften ska ingen beslutar att uppgiften ska
lämnas ut efter ansökan av ett lämnas ut efter ansökan av en
landsting.
region.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.200 Förslag till
förordning om ändring i kommittéförordningen
(1998:1474)
Härigenom föreskrivs att 14 § kommittéförordningen (1998:1474)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Om förslagen i ett betänkanOm förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller in- de påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, täkterna för staten, kommuner,
landsting, företag eller andra en- regioner, företag eller andra enskilda, skall en beräkning av dessa skilda, ska en beräkning av dessa
konsekvenser redovisas i betän- konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär kandet. Om förslagen innebär
samhällsekonomiska konsekven- samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. ser i övrigt, ska dessa redovisas.
När det gäller kostnadsökningar När det gäller kostnadsökningar
och intäktsminskningar för stat- och intäktsminskningar för staten,
landsting, en, kommuner
kommuner eller regioner, ska
skall kommittén föreslå en finan- kommittén föreslå en finansiering.
siering.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.201 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1519) om behörighet till vissa
anställningar inom folktandvården m.m
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m ska ha
följande lydelse.
4§
Vid anställning som chef vid
Vid anställning som chef vid
en enhet för specialisttandvård en enhet för specialisttandvård
skall landstinget fästa avseende ska regionen fästa avseende främst
främst vid skickligheten för an- vid skickligheten för anställställningen.
ningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.202 Förslag till
förordning om ändring i
rättsinformationsförordningen (1999:175)
Härigenom föreskrivs att 18 § rättsinformationsförordningen
(1999:175) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §463
Inom samordningsmyndigInom samordningsmyndigheten ska det finnas ett råd med heten ska det finnas ett råd med
högst 14 ledamöter. Regerings- högst 14 ledamöter. Regeringskansliet och Domstolsverket ska kansliet och Domstolsverket ska
vara representerade i rådet. Dess- vara representerade i rådet. Dessutom ska ytterligare fem infor- utom ska ytterligare fem informationsansvariga myndigheter mationsansvariga myndigheter
som regeringen bestämmer vara som regeringen bestämmer vara
representerade för en viss tid. representerade för en viss tid.
Om riksdagen, landsting eller Om riksdagen, regioner eller
kommuner deltar i rättsinforma- kommuner deltar i rättsinformationssystemet med stöd av 9 §, tionssystemet med stöd av 9 §,
ska de erbjudas fast representa- ska de erbjudas fast representation i rådet. Landsting och kom- tion i rådet. Regioner och kommuner ska i sådana fall represen- muner ska i sådana fall representeras av Sveriges Kommuner och teras av Sveriges Kommuner och
Landsting.
Landsting.
Samordningsmyndigheten utser ordförande i rådet.
Samordningsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
formerna för rådets beslutsfattande.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

463

Senaste lydelse 2008:1394.

556

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.203 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1999:1134) om belastningsregister
Härigenom föreskrivs att 11 och 16 c §§ förordningen (1999:1134)
om belastningsregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §464
Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon
annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av
1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och
andra tvångsåtgärder,
2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden
vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja
från utbildningen,
3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny
tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,
4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som
bevaknings- eller transportpersonal,
5. en statlig, kommunal eller
5. en myndighet som beslutar
landstingskommunal myndighet om anställning av personal inom
som beslutar om anställning av psykiatrisk sjukvård, vård av utpersonal inom psykiatrisk sjuk- vecklingsstörda, vård av barn och
vård, vård av utvecklingsstörda, ungdom eller tvångsvård av missvård av barn och ungdom eller brukare, i fråga om den som myntvångsvård av missbrukare, i fråga digheten avser att anställa eller
om den som myndigheten avser anlita som uppdragstagare,
att anställa eller anlita som uppdragstagare,
6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge
tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel överväger att ge tillstånd,
464
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7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
8. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b §
socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,
b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6–6 a och 8–
10 §§ socialtjänstlagen,
c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning
a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller
b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,
10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd
enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller,
11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger
att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
12. Kronofogdemyndigheten, för utredning
n enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering
för företagare, i fråga om den som ärendet gäller,
13. Brottsoffermyndigheten, för utredning
enligt brottsskadelagen (2014:322),
14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där
en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om
a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller
avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller
b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,
15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012
av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s proto-
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koll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till
eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, importoch transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition, i fråga om den som prövningen gäller, och
16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten avser
att anställa eller anlita som uppdragstagare i den rättspsykiatriska
undersökningsverksamheten.
Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att
få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till
uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse, straffvarning, kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
16 c §465
Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1–2
eller 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13–15 kap.,
16 kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
eller 1, 2, 4–11 och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för folkmord,
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska, om brotten lett
till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av
1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller
2 § patientsäkerhetslagen eller särskilt förordnande enligt 4 kap. 4 §
samma lag, i fråga om den som styrelsen överväger att meddela
legitimation eller särskilt förordna att utöva yrke,
2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och
återkallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen, i fråga om den som inspektionen enligt 7 kap. 30 § patient465
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säkerhetslagen överväger att anmäla till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd, eller
3. ett landsting, i fråga om en
3. en region, i fråga om en
icke legitimerad yrkesutövare icke legitimerad yrkesutövare
som landstinget överväger att an- som regionen överväger att anställa för allmäntjänstgöring eller ställa för allmäntjänstgöring eller
med ett vikariatsförordnande en- med ett vikariatsförordnande enligt föreskrifter som meddelats ligt föreskrifter som meddelats
med stöd av 3 kap. 12 § patient- med stöd av 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen
säkerhetsförordningen
(2010:1369).
(2010:1369).
Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i
första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.204 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1999:1135) om misstankeregister
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §466
Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska
lämnas om det begärs av
1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och
andra tvångsåtgärder,
2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa eller anlita som
a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),
c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning
roll eller 33 § fängelseförordningen, eller
e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,
3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga
enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om
intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om
övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som
bevaknings- eller transportpersonal,
6. en sådan statlig, kommunal
6. en sådan myndighet som
eller landstingskommunal myn- beslutar om anställning av per466
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dighet som beslutar om anställ- sonal inom psykiatrisk sjukvård,
ning av personal inom psyki- vård av utvecklingsstörda, vård
atrisk sjukvård, vård av utveck- av barn och ungdom eller tvångslingsstörda, vård av barn och vård av missbrukare, i fråga om
ungdom eller tvångsvård av miss- den som myndigheten avser att
brukare, i fråga om den som myn- anställa eller anlita som uppdragsdigheten avser att anställa eller tagare,
anlita som uppdragstagare,
7. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge
tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel överväger att ge tillstånd,
8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
9. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap.
6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt
21 år,
b) vårdnad om barn, barns boende,
de att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8–10 §§
socialtjänstlagen,
c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning
a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller
b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,
11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen
(2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
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lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller
lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter överväger
att ge tillstånd,
12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666)
överväger att registrera som fastighetsmäklare,
13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och
översättare avser att auktorisera,
14. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att
auktorisera eller godkänna,
15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och
registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt
på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt
eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om
tobaksskatt eller lagen om skatt på energi,
16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten,
i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna
för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de
som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär
utbildning inom myndigheten,
17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel
med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
19. Kronofogdemyndigheten, för utredning
n enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering
för företagare, i fråga om den som ärendet gäller, och
20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger
att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.205 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2000:284) om stöd till kommersiell service
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2000:284) om stöd
till kommersiell service ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §467
I lagen (2002:34) om samI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns be- verkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samver- stämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att kansorgan
besluta om användningen av vissa besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt till- statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om växtarbete. I lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa regionalt utvecklingsansvar i vissa
län finns bestämmelser om att ett län finns bestämmelser om att en
landsting som avses i lagen ska region som avses i lagen ska bebesluta om användningen av vissa sluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt till- statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
växtarbete.
I
ett landsting
län
som
medavses
I
en region
länsom
avses i lagen om regionalt utveck- i lagen om regionalt utvecklingslingsansvar i vissa län ska det som ansvar i vissa län ska det som sägs
sägs om länsstyrelsen i stället om länsstyrelsen i stället gälla den
gälla det
landstinget. berörda berörda
. I Kalmar län ska
I Kalmar län ska det som sägs om det som sägs om länsstyrelsen
länsstyrelsen i stället gälla sam- i stället gälla samverkansorganet.
verkansorganet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.206 Förslag till
förordning om ändring i inskrivningsförordningen
(2000:309)
Härigenom föreskrivs att 15 § inskrivningsförordningen (2000:309)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §468
Om en ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas
eller förklaras vilande, ska en underrättelse om detta omedelbart
skickas till överlåtaren. En underrättelse om bifall ska dock inte
skickas om överlåtaren tidigare i ärendet har underrättats om ett
beslut om vilandeförklaring.
Första stycket gäller inte om
Första stycket gäller inte om
ansökan har getts in till inskriv- ansökan har getts in till inskrivningsmyndigheten av en statlig ningsmyndigheten av en statlig
myndighet, ett landsting, en kom- myndighet, en region, en kommun, en advokat, en registrerad mun, en advokat, en registrerad
fastighetsmäklare eller ett företag fastighetsmäklare eller ett företag
som står under tillsyn av Finans- som står under tillsyn av Finansinspektionen.
inspektionen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.207 Förslag till
förordning om ändring i studiestödsförordningen
(2000:655)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 23 § studiestödsförordningen
(2000:655) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
23 §469
Om en studerandes uppehälle
Om en studerandes uppehälle
i annat fall än som anges i 22 § i annat fall än som anges i 22 §
helt eller till väsentlig del be- helt eller till väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller kostas av staten, en kommun eller
,
får
region
ett landsting, får studiehjälp läm- en
nas bara i form av studiebidrag bara i form av studiebidrag och
extra tillägg.
och extra tillägg.
Om en studerande i fall som avses i första stycket också får hel
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning, får inte någon form av
studiehjälp lämnas. Till en studerande som får bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever
i gymnasieskolan får dock studiehjälp lämnas i form av studiebidrag
och extra tillägg.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.208 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken
Härigenom föreskrivs att 5 c § och rubriken närmast före 5 c §
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kommuner och landsting

Kommuner och regioner470

5 c §471
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
för den officiella statistiken lämna för den officiella statistiken lämna
de uppgifter som avses i 5 § 1–7, de uppgifter som avses i 5 § 1–7,
samt uppgifter om
samt uppgifter om
1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap.
1 och 2 §§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
3. utfall av kommunernas och
3. utfall av kommunernas och
landstingens resultaträkning för regionernas resultaträkning för
räkenskapsårets första tertial samt räkenskapsårets första tertial samt
årsprognoser för innevarande år årsprognoser för innevarande år
vid utgången av samma tertial,
vid utgången av samma tertial,
4. företag ägda av kommuner
4. kommun- och landstingsägda företag, och
eller regioner, och
5. alternativa utförare av kom5. alternativa utförare av verkmun- och landstingsfinansierad samhet finansierad av kommuner
eller regioner.
verksamhet.
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
för den officiella statistiken dess- för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter utom lämna kvartalsvisa uppgifter
om intäkter och kostnader, om intäkter och kostnader,
finansiella tillgångar och skulder, finansiella tillgångar och skulder,
balansräkningsposter,
balansräkningsposter,
470
471
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investeringsutgifter samt kvartals- investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa.
visa årsprognoser för dessa.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.209 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil
verksamhet
Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 17 §§ förordningen (2002:375)
om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om Försvarsmakt- bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till statliga myndig- ens stöd till statliga myndigheter, kommuner, landsting och heter, kommuner, regioner och
enskilda.
enskilda.
Denna förordning skall dock
Denna förordning ska dock
inte gälla för sådant stöd från inte gälla för sådant stöd från
Försvarsmakten till civil verksam- Försvarsmakten till civil verksamhet som regleras särskilt i lag het som regleras särskilt i lag
eller förordning.
eller förordning.
4 §472
Försvarsmakten får på begäran
Försvarsmakten får på begäran
lämna stöd till Polismyndig- lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kust- heten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra bevakningen, Tullverket, andra
statliga myndigheter samt kom- statliga myndigheter samt kommuner och landsting.
muner och regioner.
17 §
Försvarsmakten får, trots 5 §
Försvarsmakten får, trots 5 §
förordningen (1995:1300) om förordningen (1995:1300) om
statliga myndigheters riskhan- statliga myndigheters riskhantering, som villkor för stöd en- tering, som villkor för stöd enligt denna förordning bestämma ligt denna förordning bestämma
472
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att försäkring skall tecknas för
statens egendom, ansvarighet
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.210 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 16–19 §§ förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §473
I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. De termer och begrepp
som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna förordning gäller även denna förordning gäller även
kommuner som inte ingår i ett kommuner som inte ingår i en
landsting.
region.
4 §474
Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod.
Landstinget får i övrigt beRegionen får i övrigt besluta
sluta om utformning och fördel- om utformning och fördelning
ning av arbetsplatskod för den av arbetsplatskod för den som
som har sin arbetsplats inom har sin arbetsplats inom regionlandstingets område.
ens område.
Om landstinget finner att den
Om regionen finner att den
sökande inte har rätt till arbets- sökande inte har rätt till arbetsplatskod skall ärendet överläm- platskod ska ärendet överlämnas
nas
till
till Socialstyrelsen
för prövning.
ning.
En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i första
stycket är uppfyllda.

473
474
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16 §475
Har läkemedel eller annan
Har
vara som avses i lagen (2002:160) vara som avses i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. om läkemedelsförmåner m.m.
lämnats ut kostnadsfritt eller med lämnats ut kostnadsfritt eller med
kostnadsreducering från öppen- kostnadsreducering från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, vårdsapoteket mot förskrivning,
har öppenvårdsapoteket rätt att har öppenvårdsapoteket rätt att
få ersättning av det landsting som få ersättning av den region som
avses i 22 § samma lag med ett avses i 22 § samma lag med ett
belopp som motsvarar
belopp som motsvarar
ningspriset respektive den före- ningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen.
skrivna kostnadsreduceringen.
Ersättning ska betalas i efterErsättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör hand, varvid ersättning som hör
till en viss månad ska betalas den till en viss månad ska betalas den
första vardag som inte är lördag första vardag som inte är lördag
i den andra månaden därefter. Er- i den andra månaden därefter. Ersättningen ska betalas till E-hälso- sättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den myndigheten som förmedlar den
till öppenvårdsapoteken. I övrigt till öppenvårdsapoteken. I övrigt
ska ersättning betalas på det sätt ska ersättning betalas på det sätt
landstingen, E-hälsomyndigheten regionerna, E-hälsomyndigheten
och öppenvårdsapoteket kommer och öppenvårdsapoteket kommer
överens om.
överens om.
17 §476
De handlingar som enligt denna förordning utgör öppenvårdsapotekets
as i tre år från den dag öppenvårdsapoteket begärde ersättning för dem.
Verifikationerna ska på beVerifikationerna ska på begäran ett landsting överlämnas gäran av en
av
överlämnas till
till landstinget för granskning.
regionen för granskning.
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18 §
Landstinget får granska ersättRegionen får granska ersättningsanspråk enligt 16 § samt ningsanspråk enligt 16 § samt
kontrollera att läkemedel och kontrollera att läkemedel och
andra varor som lämnats ut kost- andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris om- nadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen (2002:160) om fattas av lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.
läkemedelsförmåner m.m.
19 §477
Läkemedelsverket
samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och landstingen, fastställa blanketter som
avses i 7 och 8 §§.

Läkemedelsverket
samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och regionerna, fastställa blanketter som
avses i 7 och 8 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.211 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:746) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m.
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Med vårdgivare enligt 5 kap.
Med vårdgivare enligt 5 kap.
1 § lagen (2002:297) om biobank- 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. er i hälso- och sjukvården m.m.
avses Stockholms läns landsting.
avses Region Stockholms län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.212 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:760) om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.
3 §478
En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter
an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå
som högskolan har examensrätt för.
Om
uppdragsgivaren
är
Om
uppdragsgivaren
är
svenska staten, en svensk kom- svenska staten, en svensk kommunal
ett svenskt munal
en svensk relandsting eller en motsvarande gion eller en motsvarande offentoffentlig uppdragsgivare från ett lig uppdragsgivare från ett annat
annat land inom Europeiska eko- land inom Europeiska ekononomiska samarbetsområdet (EES) miska samarbetsområdet (EES)
gäller utöver första stycket att gäller utöver första stycket att
uppdraget ska avse
uppdraget ska avse
1. personalutbildning, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl.
Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska
staten för en bestämd kategori av personer.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller utöver
första stycket att uppdraget ska avse
1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.213 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:396) om elektronisk kommunikation
Härigenom föreskrivs att 20 a § förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 a §479
Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som
behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och
som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kriminalvården och Tullverket.
Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för
att tillgodose sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet
eller hälsa som bedrivs av
1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som
anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap när
det gäller fredstida krishantering,
2. kommun eller landsting en2. kommun eller region enligt
ligt lagen (2006:544) om kom- lagen (2006:544) om kommuners
muners och landstings åtgärder och regioners åtgärder inför och
inför
och
vid
delser i fredstid och höjd bered- fredstid och höjd beredskap,
skap,
3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse
när det gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor,
4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning
och som enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning
hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i
479
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övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,
5. Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller rådgivning enligt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
6. kommun eller landsting när
6. kommun eller region när det
det gäller akutsjukvård och kata- gäller akutsjukvård och katastrofstrofmedicinsk beredskap enligt medicinsk beredskap enligt hälsohälsooch
sjukvårdslagen och sjukvårdslagen (2017:30),
(2017:30),
7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med
stöd av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler,
8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857)
när det gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöverföringen, och
9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller
villkor som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varningsmeddelande eller meddelanden som är av
vikt för allmänheten, om en myndighet begär det.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.214 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken
Härigenom föreskrivs att 1, 3, 8 och 9 §§ förordningen (2003:596)
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken480 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §481

Regeringen,
Regeringen,
länsstyrelser och i förekomman- länsstyrelser
de fall samverkansorgan och de fall samverkansorgan och
landsting som avses i lagen regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, beslutar lingsansvar i vissa län, beslutar
om bidrag för projektverksamhet om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpoli- inom den regionala tillväxtpolitiken.
tiken.
I denna förordning finns beI denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den stämmelser om bidrag inom den
projektverksamhet som bedrivs projektverksamhet som bedrivs
av Tillväxtverket och av läns- av Tillväxtverket och av länsstyrelser, samverkansorgan och styrelser, samverkansorgan och
landsting som avses i lagen om regioner som avses i lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa regionalt utvecklingsansvar i vissa
län.
län.
Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte
att
nala tillväxtpolitiken.
Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade
från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och
arbetsinsats.

480
481
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3 §482
Den projektverksamhet som
Den
finansieras av Tillväxtverket ska finansieras av Tillväxtverket ska
vara förenlig med regionala stra- vara förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut tegier och program. Innan beslut
om bidrag fattas ska Tillväxt- om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med berörd läns- verket samråda med berörd länsstyrelse, berört samverkansorgan styrelse, berört samverkansorgan
eller berört landsting som avses i eller berörd region som avses i
lagen (2010:630) om regionalt lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. När utvecklingsansvar i vissa län. När
Tillväxtverket fattat beslut om Tillväxtverket fattat beslut om
bidrag ska det berörda organet bidrag ska det berörda organet
informeras om detta.
informeras om detta.
Den projektverksamhet som
Den
finansieras av länsstyrelser, sam- finansieras av länsstyrelser, samverkansorgan
landsting som verkansorgan
regioner som
avses i lagen om regionalt utveck- avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska bedrivas lingsansvar i vissa län ska bedrivas
i enlighet med strategin för länets i enlighet med strategin för länets
utveckling.
utveckling.
8 §483
Ansökan om bidrag för ett
Ansökan om bidrag för ett
projekt ska ske skriftligen. En an- projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser Tillväxtverkets sökan som avser Tillväxtverkets
projektverksamhet ges in till projektverksamhet ges in till
verket. En ansökan som avser verket. En ansökan som avser
bidrag inom den projektverk- bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en läns- samhet som bedrivs av en länsstyrelse, ett samverkansorgan styrelse, ett samverkansorgan
eller ett landsting som avses i eller en
som avses i lagen
lagen (2010:630) om regionalt (2010:630) om regionalt utveckutvecklingsansvar i vissa län ges lingsansvar i vissa län ges in till
in till den som ska besluta om den som ska besluta om bidraget.
bidraget.
482
483
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En ansökan ska innehålla uppgifter om
1. bidragsmottagaren, och
2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan
och genomförande samt budget och finansieringsplan.
Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet
bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö,
integration och jämställdhet.
Sökanden ska i övrigt lämna
Sökanden ska i övrigt lämna
de uppgifter och göra den utred- de uppgifter och göra den utredning som Tillväxtverket, läns- ning som Tillväxtverket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller styrelsen, samverkansorganet eller
regionen beslutar.
landstinget beslutar.
9 §484
Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla
1. de villkor som förenas med beslutet,
2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
3. total finansieringsplan för projektet,
4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
5. beslutsmotivering.
Om beslutet fattas av en länsOm beslutet fattas av en länsstyrelse, ett samverkansorgan styrelse, ett samverkansorgan
eller ett landsting som avses i eller en region som avses i lagen
lagen (2010:630) om regionalt (2010:630) om regionalt utveckutvecklingsansvar i vissa län ska lingsansvar i vissa län ska beslutsbeslutsmotiveringen innehålla en motiveringen innehålla en bebeskrivning av projektets kopp- skrivning av projektets koppling
ling till strategin för länets ut- till strategin för länets utveckveckling.
ling.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.215 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:766) om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens administration
Härigenom föreskrivs att 3 a och 8 §§ förordningen (2003:766)
om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §485
Arbetsförmedlingen, komArbetsförmedlingen, kommuner och landsting som deltar i muner
regioner som deltar i
samverkan och finansiell sam- samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsom- ordning inom rehabiliteringsområdet får ha direktåtkomst till rådet får ha direktåtkomst till
personuppgifter i socialförsäk- personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning ringsdatabasen i den utsträckning
den registrerade samtycker till den registrerade samtycker till
det. Endast de personer vid det. Endast de personer vid
nämnda myndigheter som ansvar- nämnda myndigheter som ansvarar för den lokala samverkans- ar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den registrera- aktivitet i vilken den registrerade deltar får ges behörighet för de deltar får ges behörighet för
direktåtkomst till sådana person- direktåtkomst till sådana personuppgifter.
uppgifter.
8 §486
Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om
1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäkringsdatabasen genom en särskild handling,
2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna
för direktåtkomsten,

485
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4. vilka uppgifter i socialför4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens tjänste- säkringsdatabasen Statens tjänstepensionsverk och det för kom- pensionsverk och det för kommunerna
landstingen gemen- munerna
regionerna gemensamma organet för administration samma organet för administration
av personalpensioner får ha direkt- av personalpensioner får ha direktåtkomst till,
åtkomst till,
5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling för sammanställning av
gemensam pensionsinformation,
6. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling till organ som driver försäkringsrörelse,
7. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning
i socialförsäkringsdatabasen,
8. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av att det sker till en annan myndighet på grund
av att det föreligger en sådan skyldighet i lag eller förordning, och
9. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska vidta för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Om föreskrifterna enligt första stycket
under Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 114 kap.
6 § andra stycket socialförsäkringsbalken ska föreskrifterna beslutas
i samråd med Pensionsmyndigheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.216 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1, 10 och 21 §§ förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
1 §487
Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst.
Polismyndigheten ska upprätta ett
program
tjänsten. Programmet ska innehålla
1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att
skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
2. uppgifter om samverkan
2. uppgifter om samverkan
med kommuner, landsting, andra med kommuner, regioner,
statliga myndigheter och berörda statliga myndigheter och berörda
organisationer.
organisationer.
Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.
10 §
Sjöfartsverket skall upprätta
Sjöfartsverket ska upprätta ett
ett program för sjöräddnings- program för sjöräddningstjänsttjänsten.
skall inne- en. Programmet ska innehålla
hålla
1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig
för att göra räddningsinsatser, och
2. uppgifter om samverkan
2. uppgifter om samverkan
med kommuner, landsting,
med statkommuner, regioner, statliga
liga myndigheter och berörda myndigheter och berörda orgaorganisationer.
nisationer.
Som en del av förmågan skall
Som en del av förmågan ska
anges vilka resurser verket har anges vilka resurser verket har
och avser att skaffa sig.
och avser att skaffa sig.
487
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21 §488
En länsstyrelse ska efter att
En länsstyrelse ska efter att
ha hört berörda myndigheter, ha hört berörda myndigheter,
kommuner
landsting upp- kommuner och regioner upprätta
rätta ett program för räddnings- ett
tjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen en enligt 4 kap. 6 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyck- (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. or och saneringen enligt 4 kap.
8 § samma lag. Programmet ska 8 § samma lag. Programmet ska
behandla
behandla
1. organisation och ledning,
2. samband,
3. strålningsmätning,
4. information till allmänheten,
5. personella och materiella resurser i länet,
6. saneringsmetoder, och
7. andra frågor av betydelse för beredskapen.
De program som upprättas av länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar
och Hallands län ska dessutom behandla frågor om alarmering, utrymning, utdelning av jodtabletter och sådant bistånd som sägs i
29 §. Uppgifter om biståndet ska även behandlas i det program som
ska upprättas av länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.217 Förslag till
förordning om ändring i smittskyddsförordningen
(2004:255)
Härigenom föreskrivs att 7 d, 7 e och 9 b §§ smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 d §489
Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram enligt 7 c § ska i tillämpliga delar innehålla en analys av
1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för
enskilda individer,
2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på
sjukdomens epidemiologi,
3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt,
4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination,
5. vaccinets säkerhet,
6. vaccinationens påverkan på
6. vaccinationens påverkan på
verksamhet landsting,
verksamhet
kommuregioner,
ner och hos privata vårdgivare,
ner och hos privata vårdgivare,
7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de
nationella vaccinationsprogrammen,
8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt,
9. vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett
nationellt vaccinationsprogram,
10. vaccinationens samhälls10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess ekonomiska effekter och dess
kostnader och intäkter i staten, kostnader och intäkter i staten,
kommunerna och landstingen,
kommunerna och regionerna,
11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de
avseenden som anges i 1–10 samt statens beräknade kostnader för
sådan uppföljning,
489
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12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten
och vårdgivare och kostnaden för dessa insatser, och
13. medicinetiska och humanitära överväganden.
Samtliga faktorer ska redovisas utan inbördes rangordning.
7 e §490
Innan Folkhälsomyndigheten
Innan Folkhälsomyndigheten
lämnar förslag till regeringen, lämnar förslag till regeringen,
ska Folkhälsomyndigheten höra ska Folkhälsomyndigheten höra
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,
Tandvårds- och läkemedelsför- Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommuner och månsverket, kommuner och relandsting samt de andra myndig- gioner samt de andra myndigheter och organisationer som heter och organisationer som
Folkhälsomyndigheten bestäm- Folkhälsomyndigheten bestämmer.
mer.
9 b §491
Ett öppenvårdsapotek som har
Ett öppenvårdsapotek som har
lämnat ut ett läkemedel som är lämnat ut ett läkemedel som är
kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 §
smittskyddslagen (2004:168) har smittskyddslagen (2004:168) har
rätt att få ersättning av det lands- rätt att få ersättning av den region
ting som avses i 7 kap. 4 § samma som avses i 7 kap. 4 § samma lag
med
ett belopp som motsvarar
lag
med
försäljningspriset.
svarar försäljningspriset.
Ersättning ska betalas i efterErsättning ska betalas i efterhand. Ersättningen ska betalas till hand. Ersättningen ska betalas till
E-hälsomyndigheten som förmed- E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. lar den till öppenvårdsapoteket.
I övrigt ska ersättning betalas på I övrigt ska ersättning betalas på
regionerna, E-hälsomyndet sätt landstingen, E-hälsomyn- det
digheten och öppenvårdsapoteket digheten och öppenvårdsapoteket
kommer överens om.
kommer överens om.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
490
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1.218 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning
dels att 1–4, 20 a, 21, 23–26 och 29 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 20 a § ska lyda ”Regioner”.
Nuvarande lydelse
2 §492
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
492

19,05
19,14
19,93
18,93
19,14
19,77
20,36
19,56
19,70
19,28
19,41
20,45
19,00
20,19
19,52
19,31
21,04
20,17
20,60
20,45

Kommuner
Landsting
10,03
9,94
9,15
10,15
9,94
9,31
8,72
9,52
9,38
9,80
9,67
8,63
10,08
8,89
9,56
9,77
8,04
8,91
8,48
8,63
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För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag
muner.
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.
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2 §493
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

19,05
19,14
19,93
18,93
19,14
19,77
20,36
19,56
19,70
19,28
19,41
20,45
19,00
20,19
19,52
19,31
21,04
20,17
20,60
20,45

Kommuner
Region
10,03
9,94
9,15
10,15
9,94
9,31
8,72
9,52
9,38
9,80
9,67
8,63
10,08
8,89
9,56
9,77
8,04
8,91
8,48
8,63

För en kommun som inte ingår i en
är skattesatsen
19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag
muner.
För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för region.
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Nuvarande lydelse
3 §494
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

16,98
17,07
17,86
16,86
17,07
17,70
18,29
17,49
17,63
17,21
17,34
18,38
16,93
18,12
17,45
17,24
18,97
18,10
18,53
18,38

Kommuner
Landsting
9,51
9,42
8,63
9,63
9,42
8,79
8,20
9,00
8,86
9,28
9,15
8,11
9,56
8,37
9,04
9,25
7,52
8,39
7,96
8,11

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.
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Föreslagen lydelse
3 §495
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

16,98
17,07
17,86
16,86
17,07
17,70
18,29
17,49
17,63
17,21
17,34
18,38
16,93
18,12
17,45
17,24
18,97
18,10
18,53
18,38

Kommuner
Region
9,51
9,42
8,63
9,63
9,42
8,79
8,20
9,00
8,86
9,28
9,15
8,11
9,56
8,37
9,04
9,25
7,52
8,39
7,96
8,11

För en kommun som inte ingår i en
är skattesatsen
17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.
För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för regioner.
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4§
Inkomstutjämningsbidrag och
Inkomstutjämningsbidrag och
inkomstutjämningsavgift
inkomstutjämningsavgift anges i
kronor per invånare i kommu- kronor per invånare i kommunen respektive landstinget och av- nen
regionen och avrundas till närmaste hela krontal. rundas till närmaste hela krontal.
20 a §496
En kommuns standardkostEn kommuns standardkostnad för löner beräknas utifrån nad för löner beräknas utifrån
ett löneindex som är baserat på ett löneindex som är baserat på
andelen av befolkningen över andelen av befolkningen över
15 år som inte arbetar i kommun 15 år som inte arbetar i kommun
eller landsting,
det
eller region, det genomsnittliga genomsnittliga priset för en bostadsrätt i priset för en bostadsrätt i länet
länet och det genomsnittliga och det genomsnittliga taxeringstaxeringsvärdet för småhus i värdet för småhus i kommunen.
kommunen. För kommuner med För kommuner med ett värde på
ett värde på löneindex som över- löneindex som överstiger 100 bestiger 100 beräknas ett tillägg räknas ett tillägg motsvarande
motsvarande produkten av den produkten av den del av indexet
del av indexet som överstiger 100 som överstiger 100 och en justeoch en justerad lönekostnad, divi- rad lönekostnad, dividerad med
derad med 100. Samtliga kom- 100. Samtliga kommuner får därmuner får därefter ett invånar- efter ett invånarbaserat avdrag,
baserat avdrag, som beräknas så som beräknas så att summan av
att summan av avdragen mot- avdragen motsvarar summan av
svarar summan av tillläggen.
tillläggen.
En kommuns justerade lönekostnad beräknas på följande sätt.
Kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola,
individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg multipliceras med lönekostnadsandelen för respektive verksamhet, varefter produkterna
summeras. Lönekostnadsandelen för respektive verksamhet anges i
bilagan till denna förordning.
496
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21 §497
Ett
standardkostnad
Enlandstings
regions standardkostnad
för hälso- och sjukvård beräknas för hälso- och sjukvård beräknas
utifrån
utifrån
ningens vårdbehov och hälso- ningens vårdbehov och hälsooch sjukvård i glesbygd.
och sjukvård i glesbygd.
23 §498
Kostnaden för befolkningens vårdbehov beräknas utifrån summan av en modell för hela befolkningen och en separat beräkning
för kostnader för hiv-smittade personer.
I modellen delas befolkningI
modellen
en in i olika grupper utifrån kön, en in i olika grupper utifrån kön,
åldersgrupperna 0, 1–4, 5–9, 10– åldersgrupperna 0, 1–4, 5–9, 10–
14, 15–19, 20–24, 25–29, 30–39, 14, 15–19, 20–24, 25–29, 30–39,
40–49, 50–59, 60–69, 70–74 och 40–49, 50–59, 60–69, 70–74 och
75 år och äldre, civilstånd, syssel- 75 år och äldre, civilstånd, sysselsättningsstatus, inkomst och bo- sättningsstatus, inkomst och boendetyp. I varje landsting multi- endetyp. I varje region multiplipliceras antalet personer i respek- ceras antalet personer i respektive grupp den 31 december tre tive grupp den 31 december tre
år före utjämningsåret med den år före utjämningsåret med den
genomsnittliga kostnaden för genomsnittliga kostnaden för
gruppen.
gruppen.
Kostnaderna för hiv-smittade
Kostnaderna för hiv-smittade
personer beräknas genom att det personer beräknas genom att det
antagna antalet hiv-smittade per antagna antalet hiv-smittade per
10 000 invånare för varje lands- 10 000 invånare för varje region
ting multipliceras med en upp- multipliceras med en uppskattad
skattad kostnad per hiv-smittad kostnad per hiv-smittad person
person som anges i bilagan till som anges i bilagan till denna
förordning.
denna förordning.

497
498

Senaste lydelse 2013:976.
Senaste lydelse 2013:976.

593

kostnaderna

Författningsförslag

SOU 2018:10

24 §499
Summan av den beräknade
Summan av den beräknade
kostnaden för de olika grupper- kostnaden för de olika grupperna i modellen för hela befolk- na i modellen för hela befolkningen och kostnaden för hiv- ningen och kostnaden för hivsmittade personer divideras med smittade personer divideras med
antalet invånare i landstinget den antalet invånare i regionen den
31 december tre år före utjäm- 31 december tre år före utjämningsåret.
ningsåret.
Ett landstings kostnader enligt
En regions kostnader enligt
första stycket multipliceras med första stycket multipliceras med
en korrigeringsfaktor, varefter en korrigeringsfaktor, varefter
produkten utgör kostnaden för produkten
befolkningens vårdbehov. Kor- befolkningens vårdbehov. Korrigeringsfaktorns
rigeringsfaktorns värde bestäms
så att den genomsnittliga stan- så att den genomsnittliga standardkostnaden, som vägts med dardkostnaden, som vägts med
befolkningen den 31 december befolkningen den 31 december
två år före utjämningsåret, över- två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genom- ensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för snittliga standardkostnaden för
hälso- och sjukvård, som anges i hälso- och sjukvård, som anges i
bilagan till denna förordning.
bilagan till denna förordning.
25 §
Ett landstings kostnader för
En regions kostnader för
hälso- och sjukvård i glesbygd hälso- och sjukvård i glesbygd
beräknas utifrån en teoretiskt beräknas utifrån en teoretiskt
bestämd placering av sjukhus, bestämd placering av sjukhus,
ambulanscentraler och vårdcen- ambulanscentraler och vårdcentraler. Utifrån denna placering av traler. Utifrån denna placering av
enheterna beräknas även kost- enheterna beräknas även kostnader för övernattningsplatser nader för övernattningsplatser
vid vårdcentraler och behovet av vid vårdcentraler och behovet av
sjukresor. Samtliga landsting får sjukresor. Samtliga regioner får
därefter ett invånarbaserat avdrag, därefter ett invånarbaserat avdrag,
som beräknas så att summan av som beräknas så att summan av
499
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avdragen motsvarar summan av
de beräknade kostnaderna per
invånare i landet för hälso- och
sjukvård i glesbygd.

25 a §500
Ett landstings merkostnader
En regions merkostnader till
till följd av befolkningsföränd- följd av befolkningsförändringar
ringar beräknas för landsting som beräknas för regioner som under
under en fyraårsperiod haft en en fyraårsperiod haft en ökning
ökning av antalet invånare med i av antalet invånare med i genomgenomsnitt minst 1,2 procent per snitt minst 1,2 procent per år
år och där folkmängden från och och där folkmängden från och
med den 1 november två år före med den 1 november två år före
utjämningsåret till och med den utjämningsåret till och med den
1 november året före utjämnings- 1 november året före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent.
året ökat med minst 1,2 procent.
Befolkningsökning under en fyraårsperiod är skillnaden mellan
befolkningen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen den 1 november två år före utjämningsåret.
Den del av befolkningsökDen del av befolkningsökningen räknat i antalet personer ningen räknat i antalet personer
från och med den 1 november från och med den 1 november
två år före utjämningsåret till och två år före utjämningsåret till och
med den 1 november året före med den 1 november året före
utjämningsåret som överstiger utjämningsåret som överstiger
1,2 procent samt landstingets folk- 1,2 procent samt regionens folkmängd den 1 november två år mängd den 1 november två år
före utjämningsåret multipliceras före utjämningsåret multipliceras
med landstingets intäkter året före med regionens intäkter året före
utjämningsåret dividerat med an- utjämningsåret dividerat med antalet invånare i landstinget. Lands- talet invånare i regionen. Regiontingets intäkter året före utjäm- ens intäkter året före utjämningsningsåret beräknas enligt anvis- året beräknas enligt anvisningar i
ningar i bilagan till denna för- bilagan till denna förordning.
ordning.
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25 b §501
Ett landstings standardkostEn regions standardkostnad
nad för löner beräknas utifrån för löner beräknas utifrån ett
ett löneindex som är baserat på löneindex som är baserat på
lönerna i länets privata sektor lönerna i länets privata sektor
och läkarnas faktiska lönenivå i och läkarnas faktiska lönenivå i
landstinget.
landsting
För
med ett regionen.
regioner
Förmed ett
löneindex som överstiger 100 löneindex som överstiger 100
beräknas ett tillägg motsvarande beräknas ett tillägg motsvarande
produkten av den del av löne- produkten av den del av löneindexet som överstiger 100 och indexet som överstiger 100 och
en justerad lönekostnad, divide- en justerad lönekostnad, dividerad med 100. Samtliga landsting rad med 100. Samtliga regioner
får därefter ett invånarbaserat av- får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan drag, som beräknas så att summan
av avdragen motsvarar summan av avdragen motsvarar summan
av tilläggen.
av tilläggen.
Ett landstings justerade löneEn regions justerade lönekostnad beräknas genom att kostnad beräknas genom att
landstingets standardkostnad för regionens standardkostnad för
hälso- och sjukvård multipliceras hälso- och sjukvård multipliceras
med lönekostnadsandelen för med lönekostnadsandelen för
verksamheten. Lönekostnads- verksamheten. Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård andelen för hälso- och sjukvård
anges i bilagan till denna förord- anges i bilagan till denna förordning.
ning.
26 §502
Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel multipliceras med de parametervärden, som anges i
bilagan till denna förordning.
Standardkostnaden beräknas
Standardkostnaden beräknas
för respektive län, varefter hälften för respektive län, varefter hälften
av standardkostnaden tillförs av standardkostnaden tillförs
kommunerna i länet och hälften kommunerna i länet och hälften
501
502
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landstinget, med undantag för regionen, med undantag för
Stockholms län där kommuner- Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent nas andel motsvarar 40 procent
och landstingens andel motsvarar och regionernas andel motsvarar
60 procent av standardkostnaden. 60 procent av standardkostnaden.
Standardkostnaden
för
Standardkostnaden
för
Gotlands kommun motsvarar Gotlands kommun motsvarar
redovisade nettokostnader år redovisade nettokostnader år
2009. Hälften av standardkost- 2009. Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas naden fördelas i kommunernas
utjämningssystem och hälften i utjämningssystem och hälften i
landstingens utjämningssystem.
regionernas utjämningssystem.
Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan
kommunerna i länet görs på följande sätt:
1. För kommunerna i Blekinge län, Värmlands län, Västmanlands
län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län
görs fördelningen efter deras andel av de totala kostnaderna i länet
för kollektivtrafiken år 2009.
2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands
län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Skåne län, Hallands
län, Västra Götalands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län
och Jämtlands län görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.
3. För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.
29 §
Statistiska
skall
Statistiska centralbyrån ska
senast den 1 oktober året före senast den 1 oktober året före
utjämningsåret lämna uppgifter utjämningsåret lämna uppgifter
till varje kommun och varje lands- till varje kommun och varje region
ting om preliminära bidrag och om preliminära bidrag och avavgifter enligt 5, 6 och 9–16 §§ gifter enligt 5, 6 och 9–16 §§
lagen (2004:773) om kommunal- lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.
ekonomisk utjämning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Nuvarande lydelse
Bilaga503
Beräkningsmetoder och närmare detaljer
för kostnadsutjämningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Genomsnittlig standardkostnad
Kommuner
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och
en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
– Förskola
– Pedagogisk omsorg
– Fritidshem

6 264
140
1 365

Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass

641

– Grundskola

9 908

Gymnasieskola

3 680

Individ- och familjeomsorg

3 939

Äldreomsorg
Beloppen avser år 2016.

503

Senaste lydelse 2017:1100.
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Landsting
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till
utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 335 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Delat huvudmannaskap
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning
till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 444 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Nettoprisindex
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Befolkningsförändringar
Eftersläpningseffekter
Antalet personer som utgör den befolkningsökning som överskrider
1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och
den 1 november året före utjämningsåret samt kommunens eller
landstingets folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret
multipliceras med summan av, kronor per invånare året före utjämningsåret, bidrag eller avgift i kostnadsutjämningen, strukturbidrag,
införandebidrag och regleringsbidrag eller regleringsavgift samt det
enligt andra stycket framräknade beloppet.
Kommunens eller landstingets inkomstutjämningsbidrag eller inkomstutjämningsavgift omräknas med kommunens respektive landstingets befolkning den 1 november två år före utjämningsåret samt den
del av befolkningsökningen som överskrider 1,2 procent mellan den
1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före
utjämningsåret utifrån landets och kommunens eller landstingets
skatteunderlag som används vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret.
Kommunen eller landstinget kompenseras för differensen mellan
bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret
och bidrag eller avgift i utjämningssystemet beräknat enligt första
och andra styckena.
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Bebyggelsestruktur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Löner
Kommuner
Löneindex = 100 x (21 256,664 + 2 645,990 x andelen av befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting +
0,294 x det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i länet + 0,388
x det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus i kommunen) / standardiserad genomsnittlig kommunlön. Beräkningen för löneindex
har baserats på underlag från 2009.
Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet

0,81

Förskoleklass och grundskola

0,75

Gymnasieskola
Individ- och familjeomsorg

0,55

Äldreomsorg

0,81

Landsting
Löneindex (löner efter sammanvägning för ålder och yrkesgrupper)
= 100 x ((0,89 x (16 593 + 0,19709 x medellön i privat sektor) +
0,11 x standardiserad läkarlön i landstinget) / genomsnittlig medellön i riket). Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från
år 2004.
Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård är 0,72.
Hälso- och sjukvård
Uppgifter om genomsnittliga kostnader för befolkningen hämtas
från Skåne läns landsting och avser 2008.
Kostnaden per hiv-smittad person är 47 200.
Kollektivtrafik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Föreslagen lydelse
Bilaga504
Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Genomsnittlig standardkostnad
Kommuner
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och
en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
– Förskola
– Pedagogisk omsorg
– Fritidshem

6 264
140
1 365

Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass

641

– Grundskola

9 908

Gymnasieskola

3 680

Individ- och familjeomsorg

3 939

Äldreomsorg

10 169

Beloppen avser år 2016.

504

Senaste lydelse 2017:1100.
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Regioner
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till
utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 335 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Delat huvudmannaskap
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning
till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 444 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Nettoprisindex
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Befolkningsförändringar
Eftersläpningseffekter
Antalet personer som utgör den befolkningsökning som överskrider
1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och
den 1 november året före utjämningsåret samt kommunens eller
regionens folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret
multipliceras med summan av, kronor per invånare året före utjämningsåret, bidrag eller avgift i kostnadsutjämningen, strukturbidrag,
införandebidrag och regleringsbidrag eller regleringsavgift samt det
enligt andra stycket framräknade beloppet.
Kommunens eller landstingets inkomstutjämningsbidrag eller
inkomstutjämningsavgift
as med kommunens respektive
regionens befolkning den 1 november två år före utjämningsåret samt
den del av befolkningsökningen som överskrider 1,2 procent mellan
den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året
före utjämningsåret utifrån landets och kommunens eller landstingets skatteunderlag som används vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret.
Kommunen eller regionen kompenseras för differensen mellan
bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och
bidrag eller avgift i utjämningssystemet beräknat enligt första och
andra styckena.
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Bebyggelsestruktur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Löner
Kommuner
Löneindex = 100 x (21 256,664 + 2 645,990 x andelen av befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting +
0,294 x det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i länet + 0,388
x det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus i kommunen) / standardiserad genomsnittlig kommunlön. Beräkningen för löneindex
har baserats på underlag från 2009.
Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet

0,81

Förskoleklass och grundskola

0,75

Gymnasieskola
Individ- och familjeomsorg

0,55

Äldreomsorg

0,81

Regioner
Löneindex (löner efter sammanvägning för ålder och yrkesgrupper)
= 100 x ((0,89 x (16 593 + 0,19709 x medellön i privat sektor) +
0,11 x standardiserad läkarlön i regionen) / genomsnittlig medellön
i
riket).
r baserats på underlag från år
2004.
Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård är 0,72.
Hälso- och sjukvård
Uppgifter om genomsnittliga kostnader för befolkningen hämtas
från Region Skåne län och avser 2008.
Kostnaden per hiv-smittad person är 47 200.
Kollektivtrafik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.219 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2005:811) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting,
kommunalförbund och samordningsförbund
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2005:811)
om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting,
kommunalförbund och samordningsförbund505 och 1–3 §§ ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om ersättning
för viss mervärdesskatt
för kommuner, landsting,
kommunalförbund och
samordningsförbund

Förordning om ersättning
för viss mervärdesskatt
för kommuner, regioner,
kommunalförbund och
samordningsförbund

1 §506
Ersättning enligt 5 § lagen
Ersättning enligt 5 § lagen
(2005:807) om ersättning för viss (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och regioner, kommunalförbund och
samordningsförbund lämnas
samordningsförbund lämnas
1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med
arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt
2. med arton procent av kost2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana naden vid hyra av lokal för sådana
boendeformer som avses i 4 § boendeformer som avses i 4 §
samma lag. Ersättning med arton samma lag. Ersättning
procent lämnas dock inte om den procent lämnas dock inte om den
fastighet som lokalen är inrymd fastighet som lokalen är inrymd i
i upplåts av stat, kommun, lands- upplåts av stat, kommun, region,
505
506

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:388.
Senaste lydelse 2012:388.
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eller kommunalförbund eller samordningsförbund.

2 §507
Skatteverket ska avräkna utSkatteverket ska avräkna utbetalad ersättning enligt lagen betalad ersättning enligt lagen
(2005:807) om ersättning för viss (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och regioner, kommunalförbund och
samordningsförbund mot in- samordningsförbund mot inkomsttitel när verket betalar ut komsttitel när verket betalar ut
ersättningen.
ersättningen.
3 §508
Skatteverket får meddela
Skatteverket
ytterligare föreskrifter om verk- ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2005:807) om ställighet av lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt ersättning för viss mervärdesskatt
för kommuner, landsting,
för komregioner,
munalförbund och samordnings- munalförbund och samordningsförbund.
förbund.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

507
508

Senaste lydelse 2012:388.
Senaste lydelse 2012:388.
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1.220 Förslag till
förordning om ändring i valförordningen
(2005:874)
Härigenom föreskrivs att 5 och 13 §§ valförordningen (2005:874)509
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §510

Valsedlar ska vara
1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
2. för extra val till riksdagen: vita,
3. för val till landstingsfull3. för val till regionfullmäktige:
mäktige: blå,
blå,
4. för val till kommunfullmäktige: vita,
5. för val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan
till denna förordning.
På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas
i annan färg än svart, om partiet begär det.
13 §511
Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna
1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista
som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,
2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
3. antalet ogiltiga valsedlar,
4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning, och
5. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap.
vallagen (2005:837).
Förordningen omtryckt 2008:1279.
Senaste lydelse 2017:1073.
511
Senaste lydelse 2017:1073.
509
510
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Vid fördelningen av mandat
Vid fördelningen av mandat
vid
landstings- och kom- vid val
region- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen munfullmäktige ska länsstyrelsen
i protokollet dessutom anteckna i protokollet dessutom anteckna
1. mandatfördelningen,
2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som
har fått mandat,
3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.
15 §512
Om mindre än hälften av det
Om mindre än hälften av det
bestämda antalet ledamöter har bestämda antalet ledamöter har
utsetts vid val till landstings- eller utsetts vid val till region- eller
kommunfullmäktige,
kommunfullmäktige,
styrelsen anmäla detta till Val- styrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden.
prövningsnämnden.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

512

Senaste lydelse 2008:1279.
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1.221 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:93)
om statsbidrag till verksamhet inriktad mot
hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till ideella
organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning
eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.
Syftet med statsbidraget är att
Syftet med statsbidraget är att
förstärka och komplettera stat- förstärka och komplettera statens, landstingens och kommuner- ens, regionernas och kommunernas insatser genom stöd till orga- nas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med nisationerna i deras arbete med
utbildning, information, opinions- utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av bildning eller olika former av
stödjande socialt arbete. Syftet stödjande socialt arbete. Syftet
med statsbidraget är även att för- med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utveck- stärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensupp- lingsarbete och kompetensuppbyggnad.
byggnad.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.222 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2006:637) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2006:637)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap och 1–4, 7–12 §§ samt
rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om kommuners
och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd
beredskap

Förordning om kommuners
och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd
beredskap

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser som ansluter till bestämmelser som ansluter till
lagen (2006:544) om kommuners lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i vid
fredstid och höjd beredskap och fredstid och höjd beredskap och
lagen (1992:1403) om totalför- lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
svar och höjd beredskap.
2§
Varje kommun skall hålla länsVarje
ska hålla länsstyrelsen underrättad om vilka styrelsen underrättad om vilka
förberedelser som vidtagits inför förberedelser som vidtagits inför
extraordinära händelser samt extraordinära
lämna lägesrapporter och infor- lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen mation om händelseutvecklingen
vid
extraordinärahändelser i envid extraordinära
lighet med vad som föreskrivs i lighet med vad som föreskrivs i
2 kap. 9 § lagen (2006:544) om 2 kap. 9 § lagen (2006:544) om
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kommuners och regioners åtgärder
händelser i fredstid och höjd
beredskap.

3 §513
Varje landsting ska hålla
Varje region ska hålla SocialSocialstyrelsen och Myndigheten styrelsen och Myndigheten för
för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap
underrättade om vilka förbere- underrättade om vilka förberedelser som vidtagits inför extra- delser som vidtagits inför extraordinära händelser i enlighet med ordinära händelser i enlighet med
vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § vad som föreskrivs i 2 kap. 9 §
lagen (2006:544) om kommuners lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i vid
fredstid och höjd beredskap.
fredstid och höjd beredskap.
Vid extraordinära händelser
Vid extraordinära händelser
ska landstingen lämna lägesrap- ska regionerna lämna lägesrapporter och information om hän- porter och information om händelseutvecklingen till Socialstyrel- delseutvecklingen till Socialstyrelsen och länsstyrelsen i enlighet sen och länsstyrelsen i enlighet
med vad som föreskrivs i 2 kap. med vad som föreskrivs i 2 kap.
9 § lagen (2006:544) om kom- 9 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder muners och regioners åtgärder
inför
och
inför
delser i fredstid och höjd bered- delser i fredstid och höjd beredskap.
skap.
4§
Varje kommun och region
Varje kommun och landsting
skall ha de planer som behövs för ska ha de planer som behövs för
verksamheten under höjd bered- verksamheten under höjd beredskap.
skall innehålla upp- skap. Dessa ska innehålla Dessa
uppgifter om den verksamhet som är gifter om den verksamhet som är
avsedd att bedrivas under höjd avsedd att bedrivas under höjd
beredskap. Av planerna skall beredskap. Av planerna ska också
513

Senaste lydelse 2008:1004.
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också framgå krigsorganisationen, den personal som skall tjänstgöra i denna och vad som i övrigt
behövs för att kommunen eller
landstinget skall kunna höja sin
beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.
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framgå krigsorganisationen, den
personal som ska tjänstgöra i
denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller
regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.

7 §514
Varje landsting ska hålla
Varje region ska hålla SocialSocialstyrelsen och Myndigheten styrelsen och Myndigheten för
för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap
underrättade om de beredskaps- underrättade om de beredskapsförberedelser som vidtagits och förberedelser som vidtagits och
om de övriga förhållanden som om de övriga förhållanden som
har betydelse för det civila för- har betydelse för det civila försvaret inom landstingets ansvars- svaret inom regionens ansvarsområde.
område.
Vid höjd beredskap ska landsVid höjd beredskap ska regiontinget hålla Socialstyrelsen, Myn- en hålla Socialstyrelsen, Myndigdigheten för samhällsskydd och heten för samhällsskydd och
beredskap och länsstyrelsen beredskap och länsstyrelsen
underrättade om beredskapsläget underrättade om beredskapsläget
och de övriga förhållanden som och de övriga förhållanden som
har betydelse för det civila för- har betydelse för det civila förssvaret inom landstingets ansvars- varet
regionens ansvarsområde.
område.
8§
När 3 kap. 3 § lagen (2006:544)
När 3 kap. 3 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extra- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och ordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap tillämpas skall höjd beredskap tillämpas ska
kommunen
kommunen

514

Senaste lydelse 2008:1004.
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1. lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för
att trygga befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor,
2. övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor
och lämna allmänheten behövlig hjälp vid inventeringen,
3. se till att varor som skall
3. se till att varor som ska lämlämnas till staten, kommunen eller nas till staten, kommunen eller
landstinget noggrant vårdas och i regionen noggrant vårdas och i
föreskriven omfattning kommer föreskriven omfattning kommer
staten, kommunen eller lands- staten, kommunen eller regionen
tinget till del,
till del,
4. medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,
5. dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade
inköpstillstånd samt övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte efterlevs, och
6. sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om
medel att undvika eller lindra rådande svårigheter.
Bistånd mellan kommuner
och landsting

Bistånd mellan kommuner
och regioner

9§
Omfattningen av hjälpen enOmfattningen av hjälpen enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:544) ligt 4 kap. 2 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd nära händelser i fredstid och höjd
beredskap beslutas av länsstyrel- beredskap beslutas av länsstyrelsen i det län där den kommun sen i det län där den kommun
eller det landsting som skall lämna eller den region som ska lämna
hjälpen ligger. Kommuner eller hjälpen ligger. Kommuner eller
landsting som har fått hjälp med regioner som har fått hjälp med
personal, skall svara för personal- personal, ska svara för personalens avlöning och andra anställ- ens avlöning och andra anställningsförmåner.
ningsförmåner.
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10 §515
Den ersättning som kommuDen ersättning som kommunerna får enligt 5 kap. 1 § lagen nerna får enligt 5 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bestäms tid och höjd beredskap bestäms
och betalas ut av Myndigheten och betalas ut av Myndigheten
för samhällsskydd och bered- för samhällsskydd och beredskap inom ramen för vad reger- skap inom ramen för vad regeringen årligen beslutar.
ingen årligen beslutar.
Länsstyrelsen kan föreslå att del av ersättningen ska reduceras
eller falla bort för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att så
ska ske.
11 §516
Den ersättning som landstingDen ersättning som regioneren får enligt 5 kap. 1 § lagen na får enligt 5 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bestäms tid och höjd beredskap bestäms
och betalas ut av Socialstyrelsen, och betalas ut av Socialstyrelsen,
för verksamheter inom Social- för verksamheter inom Socialstyrelsens ansvarsområde, inom styrelsens ansvarsområde, inom
ramen för vad regeringen beslu- ramen för vad regeringen beslutar. För övrig verksamhet be- tar. För övrig verksamhet bestämmer
stämmer
hällsskydd och beredskap om hällsskydd och beredskap om
ersättningen och betalar ut den ersättningen och betalar ut den
inom ramen för vad regeringen inom ramen för vad regeringen
beslutar.
beslutar.
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Senaste lydelse 2008:1004.
Senaste lydelse 2008:1004.
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12 §517
Myndigheten för samhällsMyndigheten för samhällsskydd och beredskap får med- skydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om så- dela närmare föreskrifter om sådana risk- och sårbarhetsanalyser dana risk- och sårbarhetsanalyser
som avses i 2 kap. 1 § lagen som avses i 2 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
tid och höjd beredskap.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2008:1004.
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1.223 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2006:639) om utrymning och inkvartering
m.m. under höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att 6 § och rubriken närmast före 6 § förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under
höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Skyldighet att hjälpa andra
kommuner och landsting

Skyldighet att hjälpa andra
kommuner och regioner

6§
Kommuner eller landsting som
Kommuner eller regioner som
enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546)
om utrymning och inkvartering om utrymning och inkvartering
m.m. under höjd beredskap har m.m. under höjd beredskap har
fått hjälp med personal skall fått hjälp med personal ska svara
svara för personalens avlöning för personalens avlöning och
och andra anställningsförmåner. andra anställningsförmåner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.224 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:156) om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2007:156) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §518
Folkhälsomyndigheten ska
Folkhälsomyndigheten ska
efter samråd med berörda kom- efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka muner
regioner besluta vilka
hamnar och flygplatser som ska hamnar och flygplatser som ska
vara karantänshamnar respektive vara karantänshamnar respektive
karantänsflygplatser.
karantänsflygplatser.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2015:162.
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1.225 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:160) om stöd till planeringsinsatser
för vindkraft
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2007:160) om stöd
till planeringsinsatser för vindkraft ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §519
Stöd får ges till ett samverStöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) kansorgan enligt lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länen eller om samverkansorgan i länen eller
ett landsting som avses i lagen en region som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som be- lingsansvar i vissa län som beslutat att, i samverkan med läns- slutat att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kom- styrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att munerna i länet, medverka till att
klarlägga förutsättningarna för klarlägga förutsättningarna för
en utbyggnad av vindkraftsan- en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.
läggningar.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:1763.
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1.226 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:909) med instruktion för Nämnden
för Styrelserepresentationsfrågor
Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (2007:909) med
instruktion för Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden
än de som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Föreningen Svenskt Näringsliv. I stället
för den ene av de två sistnämnda ledamöterna inträder
– när ärendet gäller ett företag
– när ärendet gäller ett företag
där en kommun eller en lands- där en kommun eller en region
tingskommun har ett bestämman- har ett bestämmande inflytande,
de inflytande, en av de ledamöter en av de ledamöter som har utsom har utsetts på förslag av setts på förslag av Sveriges KomSveriges kommuner och landsting, muner och Landsting,
– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen,
tts på förslag av denna organisation,
– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Kooperationens förhandlingsorganisation, den ledamot som har utsetts på förslag
av denna organisation.
Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får dock
fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan
och arbetsgivarsidan.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.227 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:913) med instruktion för
Arbetsmiljöverket
Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2007:913) med
instruktion för Arbetsmiljöverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Arbetsmiljöverket ska samArbetsmiljöverket ska samråda med representativa arbets- råda med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa- givar- och arbetstagarorganisationer innan myndigheten beslu- tioner innan myndigheten beslutar föreskrifter som riktar sig till tar föreskrifter som riktar sig till
enskilda,
lands- enskilda, kommuner eller regionting eller beslutar i förvaltnings- er eller beslutar i förvaltningsärenden av större vikt.
ärenden av större vikt.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.228 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:951) med instruktion för Postoch telestyrelsen
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2018:36

Föreslagen lydelse

4§
Post- och telestyrelsen har till uppgift att
1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns
tillgängliga, och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,
2. främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och
mobiltäckning i alla delar av landet, inbegripet att skapa förutsättningar för samverkan mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av bredband,
3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra
användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,
4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på
ett effektivt sätt,
5. främja en effektiv konkurrens,
6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,
9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation,
10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till
ledning för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som
rör radiospektrumanvändningen,
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12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem
(EFIS),
13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen
(2016:392),
14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ska ge stöd och information till myndigheter och enskilda
när det gäller betrodda tjänster,
15. följa utvecklingen när det gäller toppdomäner med geografiska
namn som har anknytning till Sverige,
16. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner
för Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet,
17. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska
risken för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga,
18. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om
elektronisk kommunikation, genom samverkan med myndigheter
som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskyddsområdet samt med andra berörda
aktörer,
19. lämna råd och stöd till
18. lämna råd och stöd till
myndigheter, kommuner och myndigheter, kommuner och
landsting samt företag, organisa- regioner samt företag, organisationer och andra enskilda i frågor tioner och andra enskilda i frågor
om nätsäkerhet, och
om nätsäkerhet, och
20. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen
(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara
för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.229 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1021) med instruktion för
Barnombudsmannen
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2007:1021) med
instruktion för Barnombudsmannen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §520
I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om
Barnombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.
Vid fullgörande av sina uppVid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barn- gifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman ska Barnombuds- ombudsman ska Barnombudsmannen systematiskt och åter- mannen systematiskt och återkommande följa upp och utvärde- kommande följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonven- ra tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter tionen i berörda verksamheter
hos
förvaltningsmyndigheter, hos
förvaltningsmyndigheter,
kommuner
landsting.
Barnkommuner
regioner.
ombudsmannen ska, utifrån sin ombudsmannen ska, utifrån sin
ombudsmannaroll, belysa lev- ombudsmannaroll, belysa levnadsvillkor för flickor respektive nadsvillkor för flickor respektive
pojkar och för barn som defini- pojkar och för barn som definierar sig på andra sätt. Barnom- erar sig på andra sätt. Barnombudsmannen ska förmedla och budsmannen ska förmedla och
föra en dialog om slutsatser och föra en dialog om slutsatser och
iakttagelser med de myndigheter iakttagelser med de myndigheter
och huvudmän som är berörda. och huvudmän som är berörda.
Utifrån sådana uppföljningar och Utifrån sådana uppföljningar och
utvärderingar
utvärderingar ska Barnombudsmannen också genomföra insatser mannen också genomföra insatser
som bidrar till att utveckla och som bidrar till att utveckla och
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Senaste lydelse 2017:998.

622

Barn-

SOU 2018:10

Författningsförslag

sprida kunskap om tillämpningen sprida kunskap om tillämpningen
av barnkonventionen.
av barnkonventionen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.230 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1069) med instruktion för regionala
etikprövningsnämnder
Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (2007:1069) med
instruktion för regionala etikprövningsnämnder ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
7 a §521
De landsting som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på
ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de
samråda med andra landsting i de län som ingår i respektive nämnds
upptagningsområde enligt bilaga 1
en (2003:615)
till
om
etikprövning av forskning som avser människor.
Nämnd

Landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Västra Götalands läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Östergötlands läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Skåne läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Stockholms läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Västerbottens läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Uppsala läns landsting

521

Senaste lydelse 2008:352.
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Föreslagen lydelse
7 a §522
De regioner som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på
ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de
samråda
regioner i de län som ingår i respektive nämnds
upptagningsområde enligt bilaga 1
en (2003:615)
till
om
etikprövning av forskning som avser människor.
Nämnd

Region

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Region Västra Götalands län

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Region Östergötlands län

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Region Skåne län

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Region Stockholms län

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Region Västerbottens län

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Region Uppsala län

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2008:352.
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1.231 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1132) med instruktion för Statens
institutionsstyrelse
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2007:1132) med
instruktion för Statens institutionsstyrelse ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Myndigheten får utföra uppMyndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och landsting drag åt kommuner och regioner i
i samband med avgiftning av samband med avgiftning av missmissbrukare, utslussning, efter- brukare, utslussning, eftervård
vård eller andra insatser som eller andra insatser som anknyter
anknyter till verksamheten vid till verksamheten vid sådana hem
sådana hem som anges i 1 §.
som anges i 1 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.232 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1233) med instruktion för Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering
Härigenom föreskrivs att 1 a och 4 §§ förordningen (2007:1233)
med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering523 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 a §524
Myndigheten ska sammanMyndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett ställa utvärderingarna på ett
enkelt och lättfattligt sätt och enkelt och lättfattligt sätt och
sprida dem så att huvudmän sprida dem så att huvudmän
(landsting och kommuner), vård- (regioner och kommuner), vårdgivare och andra berörda kan givare och andra berörda kan
tillägna sig kunskapen. Myndig- tillägna sig kunskapen. Myndigheten
ska
heten
sitt arbete med att sprida utvär- sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas deringarna så att dessa tillämpas
i praktiken och leder till önskade i praktiken och leder till önskade
förändringar inom hälso- och förändringar inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten.
sjukvården och socialtjänsten.
Myndigheten ska systematiskt identifiera och aktivt informera
om sådana metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars
effekter det saknas tillräcklig kunskap om.
4 §525
Inom myndigheten finns ett
Inom myndigheten finns ett
särskilt beslutsorgan som be- särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för medicinsk nämns
och social utvärdering.
och social utvärdering.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:167.
Senaste lydelse 2015:285.
525
Senaste lydelse 2015:285.
523
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Nämnden har till uppgift att
Nämnden har till uppgift att
fastställa slutsatser i de utvärde- fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genom- ringar som myndigheten genomför enligt 1 §. Nämnden ska bidra för enligt 1 §. Nämnden ska bidra
till utvärderingarnas tillämpbarhet till utvärderingarnas tillämpbarhet
för huvudmän (landsting och för huvudmän (regioner och
kommuner), vårdgivare och andra kommuner), vårdgivare och andra
berörda.
berörda.
Nämnden består av myndighetens chef och högst 15 andra ledamöter.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.233 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning
Härigenom föreskrivs att 4 och 8 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska
myndigheten så tidigt som möjligt
1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga
och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda
fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och
2. ge statliga myndigheter,
2. ge statliga myndigheter,
kommuner, landsting, organisa- kommuner, regioner,
organisationer, näringslivet och andra som tioner, näringslivet och andra som
kostnadsmässigt eller på något kostnadsmässigt eller på något
annat betydande sätt berörs till- annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om fälle att yttra sig i frågan och om
konsekvensutredningen.
konsekvensutredningen.
Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller
risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas,
får det som sägs i första stycket vidtas efter beslutet.
8 §526
Kan föreskrifter få effekter för
Kan föreskrifter få effekter
kommuner eller landsting, ska för kommuner eller regioner, ska
konsekvensutredningen,
konsekvensutredningen,
vad som följer av 6 §, innehålla vad som följer av 6 §, innehålla
en redogörelse för de övervägan- en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort en- den som myndigheten gjort enligt 14 kap. 3 § regeringsformen. ligt 14 kap. 3 § regeringsformen.
Om föreskrifterna innebär
Om föreskrifterna innebär
förändringar av kommunala be- förändringar av kommunala be526

Senaste lydelse 2014:571.
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fogenheter eller skyldigheter,
respektive
munernas eller landstingens organisation eller verksamhetsformer,
ska en beräkning göras av de
kostnader och intäkter som följer
av förändringarna.
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fogenheter eller skyldigheter,
respektive
munernas eller regionernas organisation eller verksamhetsformer,
ska en beräkning göras av de
kostnader och intäkter som följer
av förändringarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.234 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2008:81)
om stöd till anläggning av kanalisation
Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ förordningen (2008:81) om
stöd till anläggning av kanalisation527 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §528
I
ett landsting
län
som
medavses
I
en region
länsom
avses i lagen (2010:630) om re- i lagen (2010:630) om regionalt
gionalt utvecklingsansvar i vissa utvecklingsansvar i vissa län ska
län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, det som sägs i 2, 8, 9, 12, 14–16
14–16 och 18 §§ om länsstyrel- och 18 §§ om länsstyrelsen
sen i stället gälla det berörda i stället gälla den berörda regionlandstinget. I Kalmar län ska det en. I Kalmar län ska det som sägs
som sägs i 2, 8, 9, 12, 14–16 och i 2, 8, 9, 12, 14–16 och 18 §§ om
18 §§ om länsstyrelsen i stället länsstyrelsen i stället gälla samgälla samverkansorganet.
verkansorganet.
7 §529
Länsstyrelsen i Örebro län ska
Länsstyrelsen i Örebro län
ansvara för fördelningen av stöd- ska ansvara för fördelningen av
beloppet mellan länen. För bered- stödbeloppet mellan länen. För
ning av sådana ärenden ska Läns- beredning av sådana ärenden ska
styrelsen i Örebro län biträdas Länsstyrelsen i Örebro län biträav en arbetsgrupp som består av das av en arbetsgrupp som består
företrädare från tre länsstyrelser, av företrädare från tre länsstyrellandsting som avses i lagen ser, regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller sam- lingsansvar i vissa län eller samverkansorgan. Regeringen för- verkansorgan. Regeringen förordnar dessa företrädare.
ordnar dessa företrädare.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:389.
Senaste lydelse 2010:1761.
529
Senaste lydelse 2010:1761.
527
528
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1.235 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:347) om hälso- och sjukvård
åt asylsökande m.fl.
Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ förordningen (2008:347)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl.
Med landsting avses i denna
Med region avses i denna förförordning även kommun som ordning även kommun som inte
inte ingår i ett landsting.
ingår i en region.
2 §530
Migrationsverket
berört
Migrationsverket ska till berörd
landsting lämna uppgifter om ut- region lämna uppgifter om utlänlänningar som omfattas av lagen ningar som omfattas av lagen
(2008:344) om hälso- och sjuk- (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och vård åt asylsökande m.fl. och
som har etablerat boende inom som har etablerat boende inom
landstinget eller som i annat fall regionen eller som i annat fall
vistas inom regionen.
vistas inom landstinget.
Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum,
adress, språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i
förekommande fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2016:19.
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1.236 Förslag till
förordning om ändring i patientdataförordningen
(2008:360)
Härigenom föreskrivs att 5 § patientdataförordningen (2008:360)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §531
Datainspektionen får meddela
Datainspektionen får meddela
föreskrifter
om sådan kryptering
föreskrifter om sådan kryptering
som landstingen ska använda för som regionerna ska använda för
att skydda patienternas identitet att skydda patienternas identitet
vid sambearbetning av uppgifter vid sambearbetning av uppgifter
enligt 4 kap. 6 § tredje stycket enligt 4 kap. 6 § tredje stycket
patientdatalagen (2008:355).
patientdatalagen (2008:355).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:414.
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1.237 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
Härigenom föreskrivs att 2, 11 a och 27 §§ förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Myndigheten ska i samverkan
Myndigheten ska i samverkan
med myndigheter, kommuner, med myndigheter, kommuner,
landsting, organisationer och regioner, organisationer och
företag identifiera och analysera företag
sådana sårbarheter, hot och risker sådana sårbarheter, hot och risker
i samhället som kan anses vara
i
samhället
särskilt allvarliga. Myndigheten särskilt allvarliga. Myndigheten
ska vidare tillsammans med de ska vidare tillsammans med de
ansvariga myndigheterna genom- ansvariga myndigheterna genomföra en övergripande planering föra en övergripande planering
av åtgärder som bör vidtas. Myn- av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera, samman- digheten ska värdera, sammanställa och rapportera resultatet ställa och rapportera resultatet
av arbetet till regeringen.
av arbetet till regeringen.
11 a §532
Myndigheten ska stödja och
Myndigheten ska stödja och
samordna arbetet med samhällets samordna arbetet med samhällets
informationssäkerhet samt analy- informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsut- sera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I detta vecklingen inom området. I detta
ingår att lämna råd och stöd i ingår att lämna råd och stöd i
fråga om förebyggande arbete till fråga om förebyggande arbete till
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Senaste lydelse 2015:1065.
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andra statliga myndigheter, kom- andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt före- muner och regioner samt företag
tag och organisationer.
och organisationer.
Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med
en sammanställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför
sammanställning av rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar
från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om de incidenter som
rapporterats in till de myndigheterna enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av
åtgärder på olika nivåer och områden i samhället.
27 §
Myndigheten får åta sig att
Myndigheten får åta sig att
mot avgift utveckla och förvalta mot avgift utveckla och förvalta
tekniskt stöd åt andra myndig- tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och heter samt åt kommuner och
landsting. Myndigheten beslutar regioner. Myndigheten beslutar
om avgifternas storlek.
om avgifternas storlek.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.238 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:1421) med instruktion för
Kungl. biblioteket
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2008:1421) med
instruktion för Kungl. biblioteket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §533
Myndigheten ska ha en nationell överblick över det allmänna
biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt ansvara för
1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
2. de nationella bibliotekssystemen LIBRIS, och
3. den uppföljning som myn3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans digheten ska göra tillsammans
med de regionala biblioteksverk- med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av samheterna och kommunerna av
hur de biblioteksplaner som kom- hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i en- muner och regioner antar i enlighet
med
bibliotekslagen lighet
med
bibliotekslagen
(2013:801) har utformats och hur (2013:801) har utformats och hur
de används.
de används.
Myndigheten ska också verka för utveckling och samordning av
digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.239 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 1 och 2 §§
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
5§
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting är ansvarig utbildnings- region är ansvarig utbildningsanordnare, ska den nämnd som anordnare, ska den nämnd som
fullmäktige utser ge en lednings- fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämn- grupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges den sköta de uppgifter som anges
i 2 §. Nämnden får helt eller i 2 §. Nämnden får helt eller
delvis återkalla uppdraget, om delvis återkalla uppdraget, om
det finns särskilda skäl för det.
det finns särskilda skäl för det.
5 kap.
2 §534
För utbildningar inom yrkesFör utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas högskolan får statsbidrag lämnas
till
landsting eller tillkommuner,
kommuner, regioner eller enenskilda fysiska eller juridiska skilda fysiska eller juridiska perpersoner och särskilda medel får soner och särskilda medel får
lämnas till universitet eller hög- lämnas till universitet eller högskolor som har staten som skolor som har staten som
huvudman och som omfattas av huvudman och som omfattas av
högskolelagen (1992:1434).
högskolelagen (1992:1434).
Statsbidrag
medel får även lämnas till dem
som anges i första stycket för kostnader för
1. undervisning i svenska med yrkesinriktning i utbildningarna, och
2. särskilt pedagogiskt stöd till studerande med funktionsnedsättning i utbildningarna.
534

Senaste lydelse 2016:155.
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7 kap.
1 §535
En studerande på en utbildEn studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan, som ning inom yrkeshögskolan, som
anordnas av staten, en kommun anordnas av staten, en kommun
eller ett
, får avskiljas eller
landsting
en region, får avskiljas från
från utbildningen under de villkor utbildningen under de villkor
som anges i 19 § lagen (2009:128) som anges i 19 § lagen (2009:128)
om yrkeshögskolan.
om yrkeshögskolan.
Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd
enligt 8–20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning och 8 § förordningen (2007:990) med
instruktion för Högskolans avskiljandenämnd.
Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig
anmälan från ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är den studerandes motpart hos Högskolans
avskiljandenämnd eller hos domstolen, om ett beslut av nämnden i
fråga om avskiljande överklagas.
2§
Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den studerande
tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.
Beslutet om avskiljande ska
Beslutet om avskiljande ska
också innebära att den studeran- också innebära att den studerande tills vidare inte får antas till de tills vidare inte får antas till
eller
fortsätta
eller
av samma slag som anordnas av av samma slag som anordnas av
staten, en kommun eller ett lands- staten, en kommun eller en region,
ting, om inte Högskolans av- om inte Högskolans avskiljandeskiljandenämnd beslutar något nämnd beslutar något annat.
annat.
Ett beslut om avskiljande
Ett beslut om avskiljande
innebär vidare att den studeran- innebär vidare att den studerande tills vidare inte får antas till de tills vidare inte får antas till
eller fortsätta någon annan ut- eller
bildning inom yrkeshögskolan bildning inom yrkeshögskolan
som anordnas av staten, en kom- som anordnas av staten, en kom535

Senaste lydelse 2009:943.
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, om det mun eller
landsting
en region, om det
anges i beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.240 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan
som uppdragsutbildning
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Om
uppdragsgivaren
är
Om
uppdragsgivaren
är
svenska staten, en svensk kom- svenska staten, en svensk kommun, ett svenskt landsting eller en mun, en svensk region eller en
motsvarande offentlig uppdrags- motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom givare från ett annat land inom
Europeiska ekonomiska sam- Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska upp- arbetsområdet (EES), ska uppdraget avse
draget avse
1. personalutbildning,
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället
att uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.241 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:236) om en nationell plan för
transportinfrastruktur
Härigenom föreskrivs att 8 och 11 §§ förordningen (2009:236) om
en nationell plan för transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §536
Synpunkter och yttranden enligt 6 och 7 §§ ska inhämtas från
1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, och
2. ett landsting som avses i
2. en region som avses i lagen
lagen (2010:630) om regionalt ut- (2010:630) om regionalt utveckvecklingsansvar i vissa län.
lingsansvar i vissa län.
11 §537
Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen
sänds till
1. berörda statliga myndigheter,
2. länsstyrelserna,
3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan
i länen,
4. landsting som avses i lagen
4. regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
lingsansvar i vissa län,
5. Försvarsmakten, och
6. kommunerna.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

536
537

Senaste lydelse 2010:1755.
Senaste lydelse 2010:1755.
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1.242 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor
Härigenom föreskrivs att 4 och 7 §§ förordningen (2009:315)
om samtjänst vid medborgarkontor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Statliga myndigheter, en komStatliga myndigheter, en kommun eller ett
som har mun eller
landsting
en region som har
träffat ett samtjänstavtal ska, så träffat ett samtjänstavtal ska, så
snart avtalet har träffats eller änd- snart avtalet har träffats eller ändrats, ge in en kopia av avtalet till rats, ge in en kopia av avtalet till
Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet.
7§
Kammarkollegiet ska bistå
Kammarkollegiet ska bistå
statliga myndigheter, kommuner statliga myndigheter, kommuner
och landsting med råd och väg- och regioner med råd och vägledning om hur samtjänstavtal ledning om hur samtjänstavtal
och verksamhet som bedrivs en- och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om sam- ligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor kan tjänst vid medborgarkontor kan
utformas och bedrivas.
utformas och bedrivas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.243 Förslag till
förordning om ändring i offentlighetsoch sekretessförordningen (2009:641)
Härigenom föreskrivs att 2 § och bilagan till offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 §538
Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter
och som inte behöver registreras

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kustbevakningen

– anmälningar från sjöfarten om
fartygs ankomst till svenska orter

Landstingskommunala
myndigheter och kommunala
myndigheter i kommuner som
inte ingår i ett landsting

– bevis om högkostnadsskydd för
patientavgifter i öppen hälso- och
sjukvård

Läkemedelsverket
– statistiskt primärmaterial
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Föreslagen lydelse
2 §539
Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter
och som inte behöver registreras

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kustbevakningen

– anmälningar från sjöfarten om
fartygs ankomst till svenska orter

Regioners myndigheter och
kommunala myndigheter i
kommuner som inte ingår
i en region

– bevis om högkostnadsskydd för
patientavgifter i öppen hälso- och
sjukvård

Läkemedelsverket
– statistiskt primärmaterial
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Nuvarande lydelse
Bilaga540
Verksamheten består i

Särskilda begränsningar
i sekretessen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap i
frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför
och
delser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Föreslagen lydelse
Bilaga541
Verksamheten består i

Särskilda begränsningar
i sekretessen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap i
frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför
och
delser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.244 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska
personer som tillhandahåller meningsfull
sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning
Härigenom föreskrivs att 1 och 4 §§ förordningen (2009:955) om
statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §542
I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till juridiska
personer som i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull
sysselsättning som avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen
(2001:453) till personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte
står till arbetsmarknadens förfogande.
Målen med statsbidraget är att
Målen med statsbidraget är att
förstärka och komplettera kom- förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insats- munernas och regionernas insatser för att ge personer med en er för att ge personer med en
psykisk funktionsnedsättning
psykisk funktionsnedsättning
1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning,
2. ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt
utökas och breddas,
3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes
förutsättningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att
leva ett självständigt liv, och
4. bättre möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden.
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4§
Bidrag får inte lämnas till
Bidrag får inte lämnas till
juridiska personer vars verksam- juridiska personer vars verksamhet står under kontroll av en het står under kontroll av en
kommun, ett
eller en kommun,
landsting
en region eller en statstatlig myndighet.
lig myndighet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.245 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Härigenom föreskrivs att 16 a § förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 a §543
Kommittén för klinisk beKommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå av handlingsforskning ska bestå av
en ordförande och tolv andra en ordförande och tolv andra
ledamöter. Regeringen ska utse ledamöter. Regeringen ska utse
ordföranden och sex andra leda- ordföranden och sex andra ledamöter, varav tre ledamöter ska möter, varav tre ledamöter ska
utses efter förslag från Veten- utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Innan Vetenskaps- skapsrådet. Innan Vetenskapsrådet lämnar sina förslag ska rådet lämnar sina förslag ska
rådet samråda med Verket för rådet samråda med Verket för
innovationssystem. Landstingen innovationssystem. Regionerna
ska utse sex ledamöter.
ska utse sex ledamöter.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.246 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1174) med instruktion för
Försäkringskassan
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §544
Försäkringskassan ska samverka med
1. berörda myndigheter, kom1. berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra muner och regioner samt andra
berörda parter för att bedriva en berörda parter för att bedriva en
effektiv och rättssäker verksam- effektiv och rättssäker verksamhet och därvid särskilt verka för het och därvid särskilt verka för
att felaktiga utbetalningar inte att felaktiga utbetalningar inte
görs,
görs,
2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda
parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet,
3. Arbetsförmedlingen,
3. Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket och Social- Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en styrelsen i syfte att uppnå en
effektiv användning av tillgäng- effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliterings- liga resurser inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska området. Försäkringskassan ska
i samma syfte träffa överens- i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, lands- kommelse med kommun, region
ting eller Arbetsförmedlingen eller Arbetsförmedlingen samt
samt bedriva finansiell samord- bedriva finansiell samordning enning enligt lagen (2003:1210) om ligt lagen (2003:1210) om finanfinansiell samordning av rehabi- siell samordning av rehabiliteliteringsinsatser.
ringsinsatser.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
544

Senaste lydelse 2016:11.
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1.247 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1299) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2009:1299) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk
dels att 1, 6 och 10–12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Statsbidrag till kommuner och regioner”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser
till
lagen bestämmelser
till
lagen
(2009:724) om nationella mino- (2009:724) om nationella minoriteter
riteter
om statsbidrag till kommuner om statsbidrag till kommuner
och landsting för merkostnader och regioner för merkostnader
och åtgärder med anledning av och åtgärder med anledning av
lagen.
lagen.
6 §545
Statsbidrag enligt denna förStatsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av till- ordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i gång på medel, till regionerna i
Dalarnas län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Gävleborgs län,
Jämtlands län, Jönköpings län, Jämtlands län, Jönköpings län,
Norrbottens län, Skåne län, Norrbottens län, Skåne län,
Stockholms län, Södermanlands Stockholms län, Södermanlands
län, Uppsala län, Västerbottens län, Uppsala län, Västerbottens
län, Västernorrlands län, Väst- län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands manlands län, Västra Götalands
län, Örebro län och Öster- län, Örebro län och Östergötlands län.
götlands län.
545

Senaste lydelse 2017:1292.
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8§
Statsbidrag till kommunerna
Statsbidrag
och landstingen lämnas årligen. och regionerna lämnas årligen.
Statsbidraget är avsett att använ- Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som das till de merkostnader som
uppkommer i kommunen och uppkommer i kommunen och
landstinget med anledning av de regionen med anledning av de
rättigheter som enskilda har en- rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om natio- ligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets- nella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att språk, och till åtgärder för att
stödja användningen av finska, stödja användningen av finska,
meänkieli och samiska.
meänkieli och samiska.
Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna
kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för
användningen av finska, meänkieli respektive samiska.
10 §546
Statsbidraget
ett landsting
Statsbidraget
är 250 000 kronor.
250 000 kronor.

en region är

10 a §547
Statsbidraget enligt 9 eller 10 §
Statsbidraget enligt 9 eller 10 §
får sättas ned om kommunen får sättas ned om kommunen
eller landstinget inte har för- eller regionen inte har förbrukat
brukat hela bidragsbeloppet för hela bidragsbeloppet för närmast
närmast föregående bidragsår.
föregående bidragsår.
Nedsättning enligt första
Nedsättning enligt första
stycket ska göras med ett belopp stycket ska göras med ett belopp
som motsvarar högst det belopp som motsvarar högst det belopp
som inte har förbrukats. Bidraget som inte har förbrukats. Bidraget
får dock inte sättas ned om kom- får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att munen eller regionen visar att
medlen, helt eller delvis, ska an- medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda mer- vändas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att kostnader
gärder för att
546
547

Senaste lydelse 2010:196.
Senaste lydelse 2014:1543.
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meänkieli
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följande års statsbidrag.
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stödja användningen av finska,
meänkieli
kommer att täckas av närmast
följande års statsbidrag.

11 §548
Sametinget ska pröva frågor
Sametinget ska pröva frågor
om statsbidrag till de kommuner om statsbidrag till de kommuner
som ingår i förvaltningsområdet som
för samiska och till landstingen i för
regionerna i
Dalarnas län, Jämtlands län, Dalarnas län, Jämtlands län,
Norrbottens län, Västerbottens Norrbottens län, Västerbottens
län och Västernorrlands län. län
Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län
ska pröva frågor om statsbidrag ska pröva frågor om statsbidrag
till övriga kommuner och lands- till övriga kommuner och regionting. Bidragen ska betalas ut er. Bidragen ska betalas ut senast
senast den 1 april varje bidragsår. den 1 april varje bidragsår.
12 §
En kommun eller ett
landsEn kommun eller
en
ting som tagit emot bidrag enligt som tagit emot bidrag enligt
denna förordning är skyldig att denna förordning är skyldig att
lämna en ekonomisk redovisning lämna en ekonomisk redovisning
av de utbetalda medlen och en av de utbetalda medlen och en
redovisning av vad medlen har redovisning av vad medlen har
använts till. Kommunerna ska använts till. Kommunerna ska
också redovisa hur kartläggning- också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har en enligt 8 § andra stycket har
genomförts. Redovisningen ska genomförts. Redovisningen ska
lämnas till den myndighet som lämnas till den myndighet som
har betalat ut bidraget.
har betalat ut bidraget.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.248 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1395) med instruktion för Sametinget
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2009:1395) med
instruktion för Sametinget ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 §
sametingslagen (1992:1433).
Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet
bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen beslutar om
1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning
och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder
med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), samt
3. sådana föreskrifter som rik3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner tar sig till enskilda, kommuner
eller landsting.
eller regioner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.249 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §549
En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av
1. fem ledamöter som är poli1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses tiska företrädare och som utses
efter förslag av landstinget,
efter förslag av regionen,
2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av Polismyndigheten,
3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.
Ledamöterna i första stycket 3–9 ska utses efter förslag av den
eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2017:166.
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1.250 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1533) om statligt stöd till
energieffektivisering i kommuner och landsting
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2009:1533)
om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
samt 1–4, 6, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statligt stöd
till energieffektivisering i
kommuner och landsting

Förordning om statligt stöd
till energieffektivisering i
kommuner och regioner

1§
Syftet med denna förordning
Syftet med denna förordning
är att bidra till att kommuner är att bidra till att kommuner
och landsting föregår som goda och regioner föregår som goda
exempel för en effektiv använd- exempel för en effektiv användning av energi i enlighet med ning av energi i enlighet med
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/32/EG av den direktiv 2006/32/EG av den
5 april 2006 om effektiv slut- 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om användning av energi och om
energitjänster och om upphävan- energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG. de av rådets direktiv 93/76/EEG.
Förordningens syfte är också att Förordningens syfte är också att
bidra till att de av riksdagen an- bidra till att de av riksdagen antagna målen för energieffektivi- tagna målen för energieffektivisering ska uppnås.
sering ska uppnås.
2§
Om det finns medel, får statOm det finns medel, får statligt stöd lämnas till kommuner ligt stöd lämnas till kommuner
och landsting enligt denna för- och regioner enligt denna förordning. Stödet får avse kostna- ordning. Stödet får avse kostnader för kommunens eller lands- der för kommunens eller regiontingets strategiska arbete med ens strategiska arbete med
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energieffektivisering ur ett sy- energieffektivisering ur ett systemperspektiv i den egna verk- stemperspektiv i den egna verksamheten.
samheten.
Stödet får inte användas vid upprättandet av energideklarationer
enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.
3§
Kommunen eller landstinget
Kommunen eller regionen ska
ska förbinda sig att
förbinda sig att
1. fastställa en strategi för energieffektivisering,
2. aktivt arbeta för att genomföra strategin, och
3. genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter.
4§
Strategin enligt 3 § ska inneStrategin enligt 3 § ska innehålla mål för den energieffekti- hålla mål för den energieffektivisering kommunen eller lands- visering kommunen eller regionen
tinget avser att uppnå till och med avser att uppnå till och med år
år 2014 och år 2020. Strategin 2014 och år 2020. Strategin ska
ska även innehålla en handlings- även innehålla en handlingsplan
plan för arbetet med energi- för
effektivisering.
sering.
6§
Det årliga stödbeloppet för
Det årliga stödbeloppet för
landsting beräknas utifrån antalet regioner beräknas utifrån antalet
invånare i länet den 31 december invånare i länet den 31 december
året före det år som utbetalning- året före det år som utbetalningen avser. Om ansökan om stöd en avser. Om ansökan om stöd
kommer in efter den 30 juni, be- kommer in efter den 30 juni, betalas dock endast halva det belopp talas dock endast halva det belopp
ut som framgår av andra stycket.
ut som framgår av andra stycket.
Om länet har
1. mindre än 200 000 invånare uppgår beloppet till 315 000 kronor,
2. 200 000–299 999 invånare uppgår beloppet till 345 000 kronor,
3. 300 000–499 999 invånare uppgår beloppet till 385 000 kronor,
4. 500 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000 kronor.
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12 §
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
har beviljats stöd ska varje år har beviljats stöd ska varje år
rapportera till myndigheten om rapportera till myndigheten om
energieffektiviseringsarbetet för energieffektiviseringsarbetet för
föregående år.
föregående år.
Rapporten för första året ska
Rapporten för första året ska
innehålla en redovisning av hur innehålla en redovisning av hur
stödet har använts och en redo- stödet har använts och en redovisning av vilka av de åtgärder visning av vilka av de åtgärder
som anges i förordningen om som anges i förordningen om
energieffektiva åtgärder för myn- energieffektiva åtgärder för myndigheter, som kommunen eller digheter, som kommunen eller
landstinget avser att genomföra. regionen avser att genomföra.
Rapporterna för övriga år ska innehålla en redovisning av hur
stödet har använts, vilka åtgärder enligt handlingsplanen och enligt
förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter som har
genomförts och effekterna av de genomförda åtgärderna.
13 §
Statens energimyndighet ska
Statens energimyndighet ska
bistå de kommuner och landsting bistå de kommuner och regioner
som beviljats stöd enligt denna som beviljats stöd enligt denna
förordning med information och förordning med information och
råd om energieffektivisering.
råd om energieffektivisering.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.251 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar
Härigenom föreskrivs att 1, 4, 33, 36 och 38 §§ samt rubriken
närmast före 33 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statlig ersätt- bestämmelser om statlig ersättning till kommuner, landsting och ning till kommuner, regioner och
kommunalförbund för mottagan- kommunalförbund för mottagande av och insatser för vissa ut- de av och insatser för vissa utlänningar.
länningar.
4§
Landsting har rätt till ersättRegioner har rätt till ersättning enligt 33–35 §§ för vissa ning enligt 33–35 §§ för vissa
hälso- och sjukvårdskostnader för hälso- och sjukvårdskostnader för
skyddsbehövande och vissa andra skyddsbehövande och vissa andra
utlänningar.
utlänningar.
Ersättning till landsting
för hälso- och sjukvård

Ersättning till regioner
för hälso- och sjukvård

33 §550
Ett
har rätt till ersättEnlandsting
region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och ning för kostnader för hälso- och
sjukvård av en utlänning som på sjukvård av en utlänning som på
grund av en sjukdom eller ett grund av en sjukdom eller ett
funktionshinder som utlänningen funktionshinder som utlänningen
hade när han eller hon först togs hade när han eller hon först togs
emot i en kommun eller som emot i en kommun eller som
550
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annars har ett direkt samband
med utlänningens situation som
skyddsbehövande måste beredas
varaktig vård som ordinerats av
läkare. Ersättning lämnas endast
om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och landstingets sammanlagda vårdkostnad
för utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet
för utomlänsvård om inte annat
avtalats.
När ersättning lämnas enligt
lämnas för kostnader för tolk.
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annars har ett direkt samband
med utlänningens situation som
skyddsbehövande måste beredas
varaktig vård som ordinerats av
läkare. Ersättning lämnas endast
om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och regionens sammanlagda vårdkostnad
för utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet
för utomlänsvård om inte annat
avtalats.
första stycket får ersättning även

36 §551
Utöver ersättning enligt 33
Utöver ersättning enligt 33
och 34 §§ får Migrationsverket, i och 34 §§ får Migrationsverket, i
mån av tillgång på medel, lämna mån av tillgång på medel, lämna
ersättning till landsting för bety- ersättning till regioner för betydande extraordinära kostnader dande extraordinära kostnader
för vårdinsatser för utlänningar för vårdinsatser för utlänningar
som omfattas av 5–5 b §§. Sådan som omfattas av 5–5 b §§. Sådan
ersättning betalas ut efter an- ersättning betalas ut efter ansökan.
sökan.
38 §
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
skyldiga att lämna Migrations- skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs verket de uppgifter som krävs
för att verket ska kunna bedöma för att verket ska kunna bedöma
deras rätt till ersättning enligt deras rätt till ersättning enligt
denna förordning.
denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
551

Senaste lydelse 2017:487.

660

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.252 Förslag till
förordning om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
12 §552
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om att landsting i föreskrifter om att regioner i vissa
vissa fall får förordna icke legiti- fall får förordna icke legitimerad
merad personal att utöva yrke personal att utöva yrke inom
inom hälso- och sjukvården, dock hälso- och sjukvården, dock inte
i fall som avses i 11 §.
inte i fall som avses i 11 §.
Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för personal som har begått brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134)
om belastningsregister.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.253 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Totalförsvarets rekryteringsTotalförsvarets rekryteringsmyndighet får inom sakområdet myndighet får inom sakområdet
åta sig att utföra uppdrag åt andra åta sig att utföra uppdrag åt andra
myndigheter samt åt kommuner, myndigheter samt åt kommuner,
landsting och enskilda.
regioner och enskilda.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.254 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet
Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5–9, 10, 12–14 och 16 §§ samt
rubriken närmast före 6 § förordningen (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Statens kulturråd beslutar om
Statens kulturråd beslutar om
det statsbidrag som får fördelas det statsbidrag som får fördelas
till ett landsting.
till en region.
3§
Vad som sägs om ett
ting i denna förordning gäller,
med undantag för vad som sägs i
7 § om samverkan mellan länets
kommuner, också för Gotlands
kommun.

Vad som sägs omlandsen
i
denna förordning gäller, med
undantag för vad som sägs i 7 §
om samverkan mellan länets
kommuner, också för Gotlands
kommun.

5§
Med regional kulturplan avses
Med regional kulturplan avses
en beskrivning av de prioritering- en beskrivning av de prioriteringar som landstinget vill göra i fråga ar som regionen vill göra i fråga
om regional kulturverksamhet om regional kulturverksamhet
som avses få statligt stöd, priori- som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de teringarnas
nationella kulturpolitiska målen nationella kulturpolitiska målen
samt uppgifter om planerad stat- samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finan- lig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.
siering av verksamheterna.
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Villkor för regionernas
fördelning av statsbidraget

6§
Ett
får fördela vissa
En landsting
region får fördela vissa
statsbidrag till regional kultur- statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kul- verksamhet om en regional kulturplan har upprättats av lands- turplan har upprättats av regiontinget och kulturplanen överens- en och kulturplanen överensstämmer med denna förordning stämmer med denna förordning
och de föreskrifter som meddelas och de föreskrifter som meddelas
med stöd av denna förordning.
med stöd av denna förordning.
7§
Landstinget ansvarar för att
Regionen ansvarar för att den
den regionala kulturplanen ut- regionala kulturplanen utarbetas
arbetas i samverkan med länets i samverkan med länets kommukommuner och efter samråd med ner och efter samråd med länets
länets professionella kulturliv och professionella kulturliv och det
det civila samhället. Med kultur- civila samhället. Med kulturplanplanen som grund beslutar Sta- en som grund beslutar Statens
tens kulturråd om det statsbidrag kulturråd om det statsbidrag som
som landstinget ska fördela.
regionen ska fördela.
8 §553
Med utgångspunkt i det ändaMed utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska lands- mål som anges i 4 § ska regionen
tinget ansvara för att bidragsgiv- ansvara för att bidragsgivningen
ningen enligt denna förordning enligt denna förordning främjar
främjar en god tillgång för länets en god tillgång för länets invånare
invånare till
till
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
553
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6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna
Regionen får även lämna
statsbidrag till sådana verksam- statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första stycket heter som avses i första stycket
och som bedrivs i form av läns- och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om överskridande samarbeten om
dessa uppfyller de krav på an- dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område knytning till regionens område
eller dess medlemmar som avses eller dess medlemmar som avses
i 2 kap. 1 § kommunallagen i 2 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725). Landstinget får även (2017:725). Regionen får även
lämna statsbidrag till överskri- lämna statsbidrag till överskridande samarbeten mellan olika dande samarbeten mellan olika
konstområden.
konstområden.
9§
Landstinget får endast lämna
Regionen får endast lämna
statsbidrag till sådan verksamhet statsbidrag till sådan verksamhet
som också får bidrag från lands- som också får bidrag från region,
ting, kommun eller annan huvud- kommun eller annan huvudman.
man.
10 §
Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
Tidsbegränsade utvecklingsTidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan bidrag får endast lämnas till sådan
verksamhet som också får bidrag verksamhet som också får bidrag
från landsting, kommun eller från region,
kommun
annan huvudman.
huvudman.
12 §
Landsting som fördelar statsRegioner som fördelar statsbidrag enligt denna förordning bidrag enligt denna förordning
ska årligen följa upp och redo- ska årligen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de visa till Statens kulturråd hur de
statliga medlen har använts och statliga medlen har använts och
vilka effekter som uppnåtts.
vilka effekter som uppnåtts.
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13 §
Ett landsting som fördelar
En region som fördelar statsstatsbidrag enligt denna förord- bidrag enligt denna förordning
ning är återbetalningsskyldigt om är återbetalningsskyldigt om
1. landstinget genom att lämna
1. regionen genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på annat oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har orsakat att statsbidraget sätt har orsakat att statsbidraget
lämnats felaktigt eller med för lämnats
högt belopp,
högt belopp,
2. statsbidraget av något annat
2. statsbidraget av något annat
skäl än vad som avses i 1 har läm- skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt nats felaktigt eller med för högt
belopp och landstinget borde ha belopp och regionen borde ha
insett detta,
insett detta,
3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för, eller
4. landstinget inte lämnar sådan
4. regionen inte lämnar sådan
redovisning som avses i 12 §.
redovisning som avses i 12 §.
14 §
Om ett landsting är återbetalOm en region är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, får ningsskyldigt enligt 13 §, får
Statens kulturråd besluta att helt Statens kulturråd besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka stats- eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.
bidraget.
16 §
Om en kulturverksamhet är
Om en kulturverksamhet är
återbetalningsskyldig enligt 15 §, återbetalningsskyldig enligt 15 §,
ska landstinget besluta att kräva ska regionen besluta att kräva tilltillbaka den del av statsbidraget baka den del av statsbidraget som
som återbetalningsskyldigheten återbetalningsskyldigheten avser.
avser. Om det finns särskilda skäl Om det finns särskilda skäl för
för det, får landstinget efterge det, får regionen efterge återkrav
återkrav helt eller delvis.
helt eller delvis.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.255 Förslag till
förordning om ändring i gymnasieförordningen
(2010:2039)
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 § och 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.
9§
Ett
eller en enskild
En landsting
region eller en enskild
huvudman som har tagit emot huvudman som har tagit emot
nordiska sökande har rätt till er- nordiska sökande har rätt till ersättning.
sättning.
13 kap.
9 §554
Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp en
kommun ska betala till en enskild huvudman per elev, program och
inriktning när det gäller sådana grundbelopp som avses i 16 kap.
55 § tredje stycket och 19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen. När
Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek ska
dessa meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.
Skolverket får meddela föreSkolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kom- skrifter om skyldighet för kommunerna
landstingen att munerna
regionerna att lämna
lämna de uppgifter om verksam- de uppgifter om verksamheten
heten som behövs för sådana som behövs för sådana föreskriftföreskrifter om grundbelopp som er om grundbelopp som avses i
första stycket.
avses i första stycket.
När Skolverket meddelar föreNär Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens
skrifter om grundbeloppens
lek enligt riksprislistorna ska be- lek enligt riksprislistorna ska berörda
rörda
kommuners
bidragsbelopp och berörda lands- bidragsbelopp och berörda re554
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tings budgeterade kostnader för gioners budgeterade kostnader
program och i förekommande fall för program och i förekommaninriktning ligga till grund för de fall inriktning ligga till grund
bidragsbeloppen.
för bidragsbeloppen.
Statens skolverk får meddela föreskrifter när det gäller den ersättning som avses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.256 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:130) med instruktion för
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Myndigheten ska bistå de
Myndigheten ska bistå de
huvudmän som svarar för verk- huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvård- samheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går nadsinsatser för elever som går
en sådan Rh-anpassad utbildning en sådan Rh-anpassad utbildning
som avses i 15 kap. skollagen som avses i 15 kap. skollagen
(2010:800) med administrativa (2010:800) med administrativa
tjänster i samband med att hem- tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting be- kommuner
hemregioner betalar ersättning för vissa kostna- talar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvud- der för eleverna till dessa huvudmän enligt 15 kap. 40 § skollagen. män enligt 15 kap. 40 § skollagen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.257 Förslag till
förordning om ändring i planoch byggförordningen (2011:338)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 och 6 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
3 §555
I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för
att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt
under högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med
5. valreklam i samband med
val
landstingsfull- valtill till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, mäktige, kommunfullmäktige,
Europaparlamentet
Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folk- tinget, eller i samband med folkomröstning,
omröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom
ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen (2010:900).

555
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6 §556
Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte
1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är
a) en komplementbyggnad,
b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i
9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller
c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan
liknande näring,
2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som
inte omfattas av en detaljplan,
3. åtgärd som avses i 5 § första
3. åtgärd som avses i 5 § första
stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om
en byggnad eller tomt som tillhör en byggnad eller tomt som tillhör
staten eller en region,
staten eller ett landsting,
4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som
är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur,
5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en
sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, och
6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om
a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som
avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför
ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse
där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk
i bebyggelsen, eller
b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i
9 kap. 6 § plan- och bygglagen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.258 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:538) om utbildning och statsbidrag
för vissa barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.
5§
Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad för barnets eller elevens utbildning.
Om barnet eller eleven har
Om barnet eller eleven har
tagits emot med stöd av bestäm- tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen (2010:800) till melser i skollagen (2010:800) till
en annan kommuns utbildning en annan kommuns utbildning
eller utbildning som anordnas av eller utbildning som anordnas av
ett landsting eller av staten, avses en
eller av staten, avses
region
med hemkommunens kostnad med hemkommunens kostnad
den ersättning eller det bidrag den ersättning eller det bidrag
som hemkommunen betalar för som hemkommunen betalar för
barnet eller eleven till den andra barnet eller eleven till den andra
kommunen, landstinget eller sta- kommunen, regionen eller staten
ten enligt bestämmelser i skol- enligt bestämmelser i skollagen
lagen och bestämmelser som och bestämmelser som medmeddelats med stöd av denna.
delats med stöd av denna.
Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av
en enskild, avses med hemkommunens kostnad det bidrag som
hemkommunen betalar för barnet eller eleven till verksamheten
eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som
meddelats med stöd av denna.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.259 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
4 §557
I de fall kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för
vuxna anordnas på entreprenad enligt 23 kap. 2 § skollagen (2010:800)
får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast
överlämnas till en enskild entreprenör om entreprenören har fått
ett tillstånd enligt 6 kap. 1 § denna förordning för motsvarande
utbildning. Rektorns uppgifter enligt 2 kap. 10 § denna förordning
får dock inte överlämnas till entreprenören.
Även om myndighetsutövning
Även om myndighetsutövning
överlämnats enligt första stycket överlämnats enligt första stycket
när det gäller kommunal vuxen- när det gäller kommunal vuxenuutbildning på grundläggande eller tbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå har en kommun gymnasial nivå har en kommun
eller ett landsting sådan uppgifts- eller en region sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap. 9– skyldighet som avses i 6 kap. 9–
11 §§ studiestödsförordningen 11 §§ studiestödsförordningen
(2000:655).
(2000:655).
6 kap.
2§
Med enskild utbildningsanordnare avses i detta kapitel en enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning.
Det som sägs om en enskild
Det som sägs om en enskild
utbildningsanordnare gäller även utbildningsanordnare gäller även
en folkhögskola som bedrivs av en folkhögskola som bedrivs av
en kommun eller ett landsting.
en kommun eller en region.
557
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7 kap.
7§
Ett
som i sin komEn landsting
region som i sin kommunala vuxenutbildning har tagit munala vuxenutbildning har tagit
emot nordiska sökande har rätt emot nordiska sökande har rätt
till ersättning.
till ersättning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.260 Förslag till
förordning om ändring i
skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandeförordningen
(2011:1261)
dels att 1 kap. 1 §, 18 kap. 1 § och rubriken närmast före 18 kap.
1 § ska ha följande lydelse.
dels att rubriken till 18 kap. ska lyda ”Skatteverkets skyldigheter
mot kommuner, regioner, myndigheter och andra menigheter”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen (2011:1244).
Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.
1 kap. – Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck
2 kap. – Registrering
3 kap. – Preliminär skatt
4 kap. – Särskild inkomstskatt
5 kap. – Kontrolluppgifter
6 kap. – Deklarationer
7 kap. – Övriga uppgifter
8 kap. – Föreläggande
9 kap. – Dokumentation
10 kap. – Utredning och kontroll
11 kap. – Betalningssäkring
12 kap. – Undantag från kontroll
13 kap. – Beslut om skatter och avgifter
14 kap. – Betalning och återbetalning av skatter och avgifter
15 kap. – Omprövning och överklagande
16 kap. – Verkställighet
17 kap. – Underrättelse om beslut m.m.
18 kap. – Skatteverkets skyl18 kap. – Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, lands- digheter mot kommuner, regionting,
myndigheter
er, myndigheter och andra menigmenigheter
heter
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19 kap. – Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket
20 kap. – Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra
myndigheter
21 kap. – Avgifter
22 kap. – Övrigt.
Kommuner, landsting
och andra menigheter

18 kap.
Kommuner, regioner
och andra menigheter

1§
Skatteverket ska lämna redoSkatteverket ska lämna redovisningsräkning till kommuner, visningsräkning till kommuner,
landsting, registrerade trossam- regioner, registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om fund enligt lagen (1999:291) om
avgift till registrerat
avgift till registrerat trossamfund
och huvudmän för begravnings- och huvudmän för begravningsverksamhet
verksamhet enligt begravningslagen (1990:1144).
lagen (1990:1144).
I redovisningsräkningen ska
I redovisningsräkningen ska
Skatteverket lämna uppgift om de Skatteverket lämna uppgift om de
medel
medel som tillkommer kommunen, landstinget, trossamfundet nen, regionen, trossamfundet
eller
huvudmannen
eller
ningsverksamheten.
ningsverksamheten.
En redovisningsräkning ska upprättas för kalenderår och lämnas
i två exemplar senast den 8 mars närmast följande kalenderår. Ett
exemplar av redovisningsräkningen, försett med intyg om att räkningen har tagits emot, ska lämnas tillbaka till verket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.261 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet
på funktionshindersområdet
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §558
Syftet med statsbidrag enligt
Syftet med statsbidrag enligt
denna förordning är att främja denna förordning är att främja
specialanpassad rehabilitering och specialanpassad rehabilitering och
att stödja utbildning, kunskaps- att stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för person- utbyte och rekreation för personer som avses i 1 §. Statsbidraget er som avses i 1 §. Statsbidraget
ska förstärka och komplettera in- ska förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras satser som utförs eller finansieras
av stat, landsting eller kommun.
av stat, region eller kommun.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.262 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:515) med instruktion för Statens
kulturråd
Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 6 §§ förordningen (2012:515)
med instruktion för Statens kulturråd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §559

Myndigheten ska också
1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan inom hela kulturområdet,
2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet,
3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor
med anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda aktörer,
4. inom ramen för kultursam4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förord- verkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördel- ningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till ning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet repre- regional kulturverksamhet representera staten i dialogen med be- sentera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner,
rörda regioner och kommuner,
5. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091)
om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
6. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
7. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
8. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, och
9. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
559
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5§
Myndigheten ska samverka
Myndigheten ska samverka
med berörda myndigheter, lands- med berörda myndigheter, regionting och kommuner med ansvar er och kommuner med ansvar
enligt förordningen (2010:2012) enligt förordningen (2010:2012)
om fördelning av vissa statliga om fördelning av vissa statliga
bidrag till regional kulturverk- bidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner, samhet samt med institutioner,
det civila samhället och andra det civila samhället och andra
aktörer.
aktörer.
Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och
lärande mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer
som bedriver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling.
6§
Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och kvalitativa resultat. Följande ska följas upp
och redovisas:
1. den statliga bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per konst- och kulturområde,
2. hur den statliga bidragsgiv2. hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom med- ningen kompletteras genom medfinansiering av landsting, kom- finansiering av regioner, kommuner och andra aktörer, och
muner och andra aktörer, och
3. hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de
nationella kulturpolitiska målen.
Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser
inom myndighetens ansvarsområde kan förbättras och effektiviseras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.263 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:545) om stöd till planeringsinsatser
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Härigenom föreskrivs att 4 och 7 §§ förordningen (2012:545)
om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling
nära lägen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Stöd får ges till ett samverStöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) kansorgan enligt lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länen eller om samverkansorgan i länen eller
ett landsting som avses i lagen en
som avses i lagen
region
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som avser lingsansvar i vissa län som avser
att, i samverkan med länsstyrel- att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kommunerna sen och de berörda kommunerna
i länet, medverka till att klarlägga i länet, medverka till att klarlägga
förutsättningarna för landsbygds- förutsättningarna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i utveckling i strandnära lägen i
kommunerna.
kommunerna.
7§
Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan
stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam
ansökan av
1. kommuner som deltar i en mellankommunal samverkan,
2. länsstyrelser som samverkar, eller
3. ett samverkansorgan enligt
3. ett samverkansorgan enligt
lagen (2002:34) om samverkans- lagen (2002:34) om samverkansorgan
ett landsting organ i länen eller en region som i
som avses i lagen (2010:630) om avses i lagen (2010:630) om reregionalt utvecklingsansvar i vissa gionalt utvecklingsansvar i vissa
län som samverkar med en eller län som samverkar med en eller
flera länsstyrelser och kommuner. flera länsstyrelser och kommuner.
Boverket ska ge NaturvårdsBoverket ska ge Naturvårds-
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verket och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle
att yttra sig över ansökan. I berörda län ska även samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan
ett
landsting som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ges tillfälle
att yttra sig över ansökan som
kommit in från en eller flera
kommuner respektive från en
eller flera länsstyrelser.

Författningsförslag

verket och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle
att yttra sig över ansökan. I berörda län ska även samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan
en
region som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ges tillfälle
att yttra sig över ansökan som
kommit in från en eller flera
kommuner respektive från en
eller flera länsstyrelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.264 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:606) om samordning inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet
m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja
1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,
2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och
lokalt arbete,
3. utvecklingen av tvärsektori3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och ella insatser i kommunerna och
landstinget,
regionen,
4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
5. utbildning och kompetensutveckling i länet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.265 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:176) med instruktion för Inspektionen
för vård och omsorg
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2013:176) med
instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §560
Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och
omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med
lagar och andra föreskrifter.
Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna
riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt
beslut från regeringen. Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur
verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva egenkontroll.
Resultatet av tillsynen ska
Resultatet av tillsynen ska
redovisas till de granskade verk- redovisas till de granskade verksamheterna och till det
samheterna och till den
landsting
eller den kommun som berörs.
eller den kommun som berörs.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2014:1049.
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1.266 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:412) om vårdavgifter m.m. för
utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd
Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ förordningen (2013:412)
om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Utlänningar som omfattas av
Utlänningar som omfattas av
denna förordning ska betala vård- denna förordning ska betala vårdavgift med 50 kronor för läkar- avgift med 50 kronor för läkarbesök
landstingets hälso- besök inom regionens hälso- och inom
och sjukvård eller hos läkare som sjukvård eller hos läkare som får
får ersättning enligt lagen ersättning
(1993:1651) om läkarvårdsersätt- (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med ning eller enligt vårdavtal med
landstinget samt för läkarvård som regionen samt för läkarvård som
ges efter remiss av sådana läkare. ges efter remiss av sådana läkare.
4§
Utlänningar som omfattas av
Utlänningar som omfattas av
denna förordning ska betala vård- denna förordning ska betala vårdavgift med 25 kronor för annan avgift med 25 kronor för annan
sjukvårdande behandling än läkar- sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges av en vårdgivare vård, om den ges av en vårdgivare
efter remiss av en läkare inom efter remiss av en läkare inom
landstingets hälso- och sjukvård regionens hälso- och sjukvård
eller av läkare som får ersättning eller av läkare som får ersättning
enligt lagen (1993:1651) om enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning eller enligt
läkarvårdsersättning eller enligt
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vårdavtal. Vidare ska den ska be- vårdavtal. Vidare ska den ska betala avgift för sjukresa, dock med tala avgift för sjukresa, dock med
högst 40 kronor.
högst 40 kronor.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.267 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:522) om statsbidrag till kommuner
som bedriver verksamhet med personligt
ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ förordningen (2013:522)
om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt ombud
som syftar till att den enskilde ska
1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara
delaktig i samhället,
2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation, och
3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård,
stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och
annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov.
Verksamheten syftar även till att
1. få myndigheter, kommuner
1. få myndigheter, kommuner
och landsting att samverka uti- och regioner att samverka utifrån den enskildes önskemål och från den enskildes önskemål och
behov, och
behov, och
2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om
att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd
och service.
5§
Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att samverkan mellan berörda huvudmän för vård- och omsorgsinsatser för
personer med psykiska funktionsnedsättningar, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan kommer till stånd utifrån den enskildes
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behov. Verksamheten bör bedrivas så att samverkan även omfattar
patient-, brukar- och anhörigorganisationer.
För verksamheten ska det
För verksamheten ska det
finnas en ledningsgrupp med finnas en ledningsgrupp med
representanter för kommunen, representanter för kommunen,
landstingets primärvård och psy- regionens primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och kiatri, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Patient-, bru- Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer kar- och anhörigorganisationer
ska erbjudas att delta i lednings- ska erbjudas att delta i ledningsgruppen.
gruppen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

687

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.268 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:711) om ersättningar för vissa
vårdkostnader i internationella förhållanden
Härigenom föreskrivs att 2–6 och 8–13 §§ och rubriken närmast
före 4 § förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden561 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Det som i denna förordning
Det som i denna förordning
sägs om ett landsting gäller även sägs om en region gäller även en
en kommun som inte ingår i ett kommun som inte ingår i en
landsting.
region.
3§
Ersättning lämnas med högst
Ersättning lämnas med högst
ett belopp som motsvarar de fak- ett belopp som motsvarar de faktiska
tiska kostnader som har
kostnader
uppkommit för ett landsting eller för För- mit för en region eller för Försäkringskassan.
säkringskassan.
Ersättning till landsting

Ersättning till regioner

4 §562
Försäkringskassan ska ersätta
Försäkringskassan ska ersätta
ett landsting för kostnader som en region för kostnader som avser
avser hälso- och sjukvård, tand- hälso- och sjukvård, tandvård,
vård, sjukresor, sjuktransporter sjukresor, sjuktransporter och inoch inköp av varor som om- köp av varor som omfattas av befattas av bestämmelserna i lagen stämmelserna i lagen (2002:160)
(2002:160) om läkemedelsför- om läkemedelsförmåner m.m. om
måner m.m. om
561
562

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:882.
Senaste lydelse 2015:882.
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1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning
(EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,
2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen,
3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller
sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, eller
4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning
(EG) nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska
folkbokföras.
Första stycket gäller inte kostFörsta stycket gäller inte kostnader som ett
ansvarar nader som
landsting
en region ansvarar för
för enligt lagen (2013:514) om enligt lagen (2013:514) om regionlandstingens och kommunernas ernas och kommunernas kostkostnadsansvar för viss vård i ut- nadsansvar för viss vård i utlandet.
landet.
5§
Ersättning för hälso- och sjukErsättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av vård som har tillhandahållits av
ett landsting lämnas med ett be- en
lämnas med ett belopp
region
lopp som motsvarar det riksavtal som motsvarar det riksavtal för
för hälso- och sjukvård som gäll- hälso- och sjukvård som gällde
de vid tidpunkten för vården.
vid tidpunkten för vården.
6 §563
Ersättning för hälso- och sjukErsättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av vård som har tillhandahållits av
privatpraktiserande läkare eller privatpraktiserande läkare eller
fysioterapeuter som är anslutna fysioterapeuter som är anslutna
till det ersättningssystem som till det ersättningssystem som
landstinget finansierar lämnas med regionen finansierar lämnas med
ett belopp som motsvarar det ett belopp som motsvarar det
riksavtal för hälso- och sjukvård riksavtal för hälso- och sjukvård
563

Senaste lydelse 2013:1156.
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som gällde vid tidpunkten för som gällde vid tidpunkten för
vården.
vården.
8§
Ersättning för en sjukresa eller
Ersättning för en sjukresa eller
annan sjuktransport lämnas med annan sjuktransport lämnas med
ett belopp som motsvarar den ett belopp som motsvarar den
faktiska kostnad som landstinget faktiska kostnad som regionen
haft för resan. Detsamma gäller haft för resan. Detsamma gäller
inköp av varor som omfattas av inköp av varor som omfattas av
bestämmelserna i lagen (2002:160) bestämmelserna i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m.
om läkemedelsförmåner m.m.
9§
Ersättning lämnas under förErsättning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar utsättning att regionen inte tar
ut högre avgifter
ut högre avgifter
1. av patienter som får hälso1. av patienter som får hälsooch
vård,
sjukvård,
och sjukvård,
tandvård, sjukresor,
sjuktransporter och varor som sjuktransporter och varor som
omfattas av bestämmelserna i omfattas av bestämmelserna i
lagen (2002:160) om läkemedels- lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som förmåner m.m. än den avgift som
tas ut av patienter som är bosatta tas ut av patienter som är bosatta
inom landstingets område, och
inom regionens område, och
2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige
men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden.
10 §
Ersättning som ett
landsting
Ersättning som
en region är
är berättigat till för inköp som berättigat till för inköp som omomfattas av bestämmelserna i fattas av bestämmelserna i lagen
lagen (2002:160) om läkemedels- (2002:160) om läkemedelsförförmåner m.m. får med lands- måner m.m. får med regionens
tingets medgivande betalas ut till medgivande betalas ut till den
den som har tillstånd att bedriva som har tillstånd att bedriva
detaljhandel med läkemedel enligt detaljhandel med läkemedel en2 kap. 1 § lagen (2009:366) om ligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
handel med läkemedel.
om handel med läkemedel.
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11 §
Försäkringskassan ska samFörsäkringskassan ska samråda med ett
inför beslut råda landsting
med en region inför beslut
om
om
1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av
den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning
EG nr 883/2004.
Betalning av ersättningar
till landsting

Betalning av ersättningar
till regioner

12 §
Ersättning som ett
landsting
Ersättning
en region är
är berättigat till ska betalas senast berättigat till ska betalas senast
inom 30 dagar från den dag då inom 30 dagar från den dag då
Försäkringskassan fått en speci- Försäkringskassan fått en specificerad faktura från landstinget.
ficerad faktura från regionen.
13 §
Ersättning som ett
enligt 3 § lagen (2013:514) om
landstingens och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar
från den dag då landstinget från
Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har
betalats ut till följd av vården.

landsting
Ersättning
en region enligt 3 § lagen (2013:514) om
regionernas och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar
från den dag då regionen från
Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har
betalats ut till följd av vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.269 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:1020) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten
Härigenom föreskrivs att 2, 3 och 10 §§ förordningen (2013:1020)
med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §564

Myndigheten ska
1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden
samt utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet,
2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,
3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och
beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde,
4. identifiera, analysera och
4. identifiera, analysera och
förmedla för ansvarsområdet rele- förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kom- vant kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra be- muner, regioner och andra berörda samhällssektorer,
rörda samhällssektorer,
5. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå, och
6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors
hälsa.
3 §565

Myndigheten ska särskilt
1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk
eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

564
565

Senaste lydelse 2015:173.
Senaste lydelse 2017:521.
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2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av
betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar
förutsättningarna för smittskyddet i landet,
3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling samt i detta arbete särskilt
följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa
påverkas av miljön,
4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång
till sådan statistik,
5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom
folkhälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i
konsekvensbedömningar och uppföljningar,
6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar
och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde
samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer,
7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet,
8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,
9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos
människor och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt
förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens samt främja
insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,
10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in,
analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än antibiotikaresistens samt i frågor som rör
vårdrelaterade infektioner och vårdhygien,
11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och
allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens,
12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för
samhället och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering och diskriminering av
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personer som lever med hivinfektion, bland annat genom att främja
utvecklingsinsatser och långsiktigt förebyggande arbete,
13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor
som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll
av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
14. vara samordnande myndig14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för god het för det friluftslivsmål för god
folkhälsa som regeringen har fast- folkhälsa som regeringen har fastställt och verka för att detta mål ställt och verka för att detta mål
nås genom att sammanställa och nås genom att sammanställa och
sprida evidensbaserade kunskaper sprida evidensbaserade kunskaper
om insatser som skapar förut- om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och sättningar för friluftsliv och
främjar hälsa till kommuner,
främjar
landsting och andra berörda sam- regioner och andra berörda samhällssektorer,
hällssektorer,
15. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck,
16. verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom
området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt följa
upp utvecklingen inom området,
17. till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ge in underlag
för beslut om rekommendationer för resor till länder där det kan
finnas risk för spridning av smittsamma sjukdomar, och
18. övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och
slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och
icke-rökare.
10 §
Myndigheten ska
1. bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott
av allvarliga smittsamma sjukdomar och vid analys av risker
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och behov av förebyggande åt- hov av förebyggande åtgärder
gärder när det gäller sådana ut- när det gäller sådana utbrott, och
brott, och
2. upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahålla mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik
natur eller som av andra skäl inte utförs av andra laboratorier.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.270 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:1031) med instruktion för
E-hälsomyndigheten
Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 7 §§ förordningen (2013:1031)
med instruktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §566
E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it-funktioner
som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en
patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndigheten
ska vidare samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på e-hälsoområdet.
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna förordning gäller även denna förordning gäller även
kommuner som inte ingår i ett kommuner som inte ingår i en
landsting.
region.
2 §567

Myndigheten ska särskilt
1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att
bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5–7 lagen
(2009:366) om handel med läkemedel,
3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för
direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare
ska ha enligt 2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel,
4. förmedla ersättning från
4. förmedla ersättning från
landstingen till öppenvårdsapote- regionerna till öppenvårdsapoteken enligt vad som sägs i förord- ken enligt vad som sägs i förordningen (2002:687) om läkeme- ningen (2002:687) om läkeme566
567

Senaste lydelse 2014:242.
Senaste lydelse 2017:297.
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delsförmåner m.m. och i smitt- delsförmåner m.m. och i smittskyddsförordningen (2004:255), skyddsförordningen (2004:255),
5. förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik,
6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för
djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,
9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel,
11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept,
och
12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om
tillstånd till försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § andra stycket
läkemedelslagen (2015:315).
7 §568
Myndigheten får på uppdrag
Myndigheten får på uppdrag
av landsting
av regioner
1. föra register över koder av1. föra register över koder avseende geografisk indelning av seende geografisk indelning av
landstings hälso- och sjukvårds- regions hälso- och sjukvårdsverkverksamhet (områdeskoder),
samhet (områdeskoder),
2. tillhandahålla en teknisk
2. tillhandahålla en teknisk
plattform där landsting och andra plattform där regioner och andra
kan lämna och hämta uppgifter kan lämna och hämta uppgifter
om läkemedel och andra varor om läkemedel och andra varor
som landsting subventionerar ut- som regioner subventionerar utöver läkemedelsförmånen, och
över läkemedelsförmånen, och

568

Senaste lydelse 2014:242.
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3. utveckla och förvalta ett system som möjliggör förmedling av
information om ordinationer, förskrivningar, uthämtade läkemedel
och läkemedelsanvändning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.271 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:134) med instruktion för Myndigheten
för delaktighet
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

Myndigheten ska
1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället,
2. följa upp, utvärdera och
2. följa upp, utvärdera och
analysera insatser från statliga analysera insatser från statliga
myndigheter, kommuner, lands- myndigheter, kommuner, regionting och andra aktörer i förhål- er och andra aktörer i förhållanlande till de nationella funktions- de till de nationella funktionshinderspolitiska målen,
hinderspolitiska målen,
3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och
dess resultat samt om utveckling och skillnader i levnadsvillkoren
för personer i alla åldrar och kön med olika funktionsnedsättningar
bland annat genom att genomföra kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser, däribland samhällsekonomiska analyser,
4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och samordning av det funktionshinderspolitiska arbetet,
5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet
med tillgänglighet och delaktighet,
6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella välfärdsteknologilösningar och personligt utformade hjälpmedel fungerar
för den enskilde,
7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och
internationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för att tillgänglighet och universell utformning
inkluderas i relevanta standarder,
8. upphandla ledarhundar, och
9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde
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och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för
skyddet av mänskliga rättigheter samt vid behov rapportera vilka
konsekvenser utvecklingen och insatserna kan få för personer med
funktionsnedsättning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.272 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:298) om statsbidrag till utrustning
för elektronisk kommunikation
Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4, 7 och 8 §§ förordningen
(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
utrustning för elektronisk kom- utrustning för elektronisk kommunikation. Statsbidraget lämnas munikation. Statsbidraget lämnas
till landsting.
till regioner.
Vad som sägs i förordningen
Vad som sägs i förordningen
om landsting gäller också kom- om regioner gäller också kommuner som inte ingår i något muner som inte ingår i någon
region.
landsting.
Om flera regioner samverkar
Om flera landsting samverkar
och bildar ett kommunalförbund och bildar ett kommunalförbund
för att tillhandahålla utrustning för att tillhandahålla utrustning
för personer med dövblindhet, för personer med dövblindhet,
lämnas statsbidrag till det för- lämnas statsbidrag till det förbundet.
bundet.
2§
Syftet med statsbidraget är
Syftet med statsbidraget är
att stimulera landstingen att till- att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektro- handahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva nisk kommunikation till döva
eller gravt hörselskadade personer eller gravt hörselskadade personer
och personer med dövblindhet, och personer med dövblindhet,
talskada eller språkstörning.
talskada eller språkstörning.
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4§
Bidrag lämnas även för kostBidrag lämnas även för kostnader
landstinget har för nader
regionen har för nöd-som
nödvändig service och reparation vändig service och reparation
samt nödvändigt byte av sådan samt nödvändigt byte av sådan
utrustning som anges i 3 §.
utrustning som anges i 3 §.
7§
På Socialstyrelsens eller RiksPå Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är landstinget revisionens begäran är regionen
skyldigt att tillhandahålla det skyldigt att tillhandahålla det
underlag som behövs för dessa underlag som behövs för dessa
myndigheters granskning.
myndigheters granskning.
8§
Ett landsting som fått statsEn region som fått statsbidrag enligt denna förordning bidrag enligt denna förordning
ska senast den 30 juni varje år ska senast den 30 juni varje år
redovisa till Socialstyrelsen hur redovisa till Socialstyrelsen hur
mycket av statsbidraget som för- mycket av statsbidraget som förbrukats föregående kalenderår. I brukats föregående kalenderår. I
redovisningen ska landstinget redovisningen ska regionen även
även ange andra uppgifter som ange andra uppgifter som ger
ger
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
om hur statsbidraget har använts. hur statsbidraget har använts.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.273 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:299) om statsbidrag för samordning
av landstingens arbete med utrustning för
elektronisk kommunikation
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2014:299)
om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation samt 1, 5, 7, 8 och 12–14 §§
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statsbidrag för
samordning av landstingens
arbete med utrustning för
elektronisk kommunikation

Förordning om statsbidrag för
samordning av regionernas
arbete med utrustning för
elektronisk kommunikation

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
ett landsting för samordning en region för samordning mellan
mellan och kompetensutveckling och kompetensutveckling i samti samtliga landsting inom området liga regioner inom området elekelektronisk kommunikation för tronisk kommunikation för döva
döva och hörselskadade personer och hörselskadade personer och
och personer med dövblindhet, personer med dövblindhet, taltalskada eller språkstörning.
skada eller språkstörning.
Vad som sägs i förordningen
Vad som sägs i förordningen
om landsting gäller också kom- om regioner gäller också kommuner som inte ingår i något muner som inte ingår i någon
region.
landsting.
I förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för
elektronisk kommunikation finns bestämmelser om statsbidrag till
individuella kommunikationshjälpmedel för personer som avses i
första stycket.
Med utrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.
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5§
Statsbidrag får lämnas endast
Statsbidrag får lämnas endast
för sådan verksamhet i ett
för sådan verksamhetlandsi en region
ting som har till syfte att utveckla som har till syfte att utveckla
kompetens bland samtliga lands- kompetens bland samtliga regiontings personal som arbetar med ut- ers personal som arbetar med utrustning för elektronisk kommu- rustning för elektronisk kommunikation, och som består av att
nikation, och som består av att
1. minst en konferens per år
1. minst en konferens per år
anordnas för landstingens för- anordnas för regionernas förskrivare och annan personal som skrivare och annan personal som
jobbar med utrustning för elek- jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation,
tronisk kommunikation,
2. det tas fram och sprids metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa
lämplig utrustning,
3. det tas fram och sprids goda exempel på hur utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen (2014:298)
om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation,
4. det samordnas och drivs
4. det samordnas och drivs
träffar för erfarenhetsutbyte med träffar för erfarenhetsutbyte med
personal som är inblandad i lands- personal som är inblandad i retingens upphandling av utrustning gionernas upphandling av utrustför
ning elektronisk
för elektronisk kommunioch
kation, och
5. användningen stimuleras
5. användningen stimuleras
både av utrustning som tagits både av utrustning som tagits
fram i avsikt att underlätta för fram i avsikt att underlätta för
enskilda personer med funktions- enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning nedsättning och av utrustning
som tagits fram för användning som tagits fram för användning
av vem som helst men vars funk- av vem som helst men vars funktion medför att den kan använ- tion medför att den kan användas för de ändamål som landsting das för de ändamål som regioner
får statsbidrag för enligt förord- får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrust- ningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommuni- ning för elektronisk kommunikation.
kation.

704

SOU 2018:10
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ett permanent nationellt nätverk
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arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation.
Bidraget får inte användas för
kostnader i landstingets ordinarie
verksamhet.
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Kunskapen ska spridas genom
ett permanent nationellt nätverk
för den regionprofession som
arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation.
Bidraget får inte användas för
kostnader regionens ordinarie
verksamhet.

7§
Ansökan ska innehålla en beskrivning av
1. landstingets
verksamhet
1. regionens verksamhet inom
inom området elektronisk kom- området elektronisk kommunimunikation – ibland kallat alter- kation – ibland kallat alternativ
nativ
telefoniverksamhet
telefoniverksamhet eller textoch
text- och bildtelefoniverksamhet bildtelefoniverksamhet
– vilka personalresurser som finns, personalresurser som finns, perpersonalens kompetens, erfaren- sonalens kompetens, erfarenhet
het av arbete med personer med av arbete med personer med de
de olika funktionsnedsättningar olika funktionsnedsättningar som
som området berör, och
området berör, och
2. hur arbetet med att säkra
2. hur arbetet med att säkra
att denna förordnings syfte en- att denna förordnings syfte enligt 3 § och krav enligt 5 § ska ligt 3 § och krav enligt 5 § ska
utföras om landstinget beviljas utföras
regionen beviljas statsstatsbidrag enligt denna förord- bidrag enligt denna förordning.
ning.
8§
Socialstyrelsen ska vid sin tillSocialstyrelsen ska vid sin tilldelning av statsbidraget i första delning av statsbidraget i första
hand lämna statsbidrag till det hand lämna statsbidrag till den
landsting som bedöms ha bäst region som bedöms ha bäst förförutsättningar att uppfylla det utsättningar att uppfylla det syfte
syfte som anges i 3 § och övriga som anges i 3 § och övriga förförutsättningar enligt denna för- utsättningar enligt denna förordordning.
ning.
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12 §
Socialstyrelsen betalar ut statsSocialstyrelsen betalar ut statsbidraget. Statsbidraget betalas ut bidraget. Statsbidraget betalas ut
vid ett tillfälle per bidragsår. Det vid ett tillfälle per bidragsår. Det
första statsbidraget ska betalas första statsbidraget ska betalas
ut snarast möjligt efter Social- ut snarast möjligt efter Socialstyrelsens beslut att bevilja stats- styrelsens beslut att bevilja statsbidrag. För bidragsår två och tre bidrag. För bidragsår två och tre
betalar Socialstyrelsen ut medel betalar Socialstyrelsen ut medel
så snart landstinget kommit in så snart regionen kommit in med
med en redovisning enligt 13 §.
en redovisning enligt 13 §.
13 §
Ett landsting som tagit emot
En region som tagit emot
statsbidrag enligt denna förord- statsbidrag enligt denna förordning är skyldigt att varje år till ning är skyldigt att varje år till
Socialstyrelsen lämna en ekono- Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning och redogörelse misk redovisning och redogörelse
i sak för den verksamhet som be- i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd drivs eller har bedrivits med stöd
av bidraget. Socialstyrelsen anger av bidraget. Socialstyrelsen anger
i beslutet om statsbidrag vid vilken i beslutet om statsbidrag vid vilken
tidpunkt som redovisningen och tidpunkt som redovisningen och
redogörelsen ska lämnas.
redogörelsen ska lämnas.
14 §
Ett
som fått bidrag
En landsting
region som fått bidrag
enligt denna förordning är åter- enligt denna förordning är återbetalningsskyldigt om
betalningsskyldigt om
1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats
för,
3. landstinget inte har lämnat
3. regionen inte har lämnat
sådan redovisning eller sådant sådan redovisning eller sådant
underlag som avses i 13 §, eller
underlag som avses i 13 §, eller
4. villkor i beslutet inte har följts.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.274 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:570) om regeringens medgivande
till beslut om vissa föreskrifter
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Innan en förvaltningsmyndigInnan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid het beslutar föreskrifter som vid
tillämpningen kan få sådana tillämpningen kan få sådana
effekter på kostnader för staten, effekter på kostnader för staten,
kommuner
landsting som kommuner
regioner som
inte är oväsentliga, ska regering- inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta före- ens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.
skrifterna inhämtas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.275 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas
inflytande i den lokala demokratin
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Statsbidrag får lämnas till
Statsbidrag får lämnas till
kommuner
landsting för kommuner och regioner för verkverksamheter
samheter där det utvecklas innoinnovativa strategier, system och vativa strategier, system och
metoder för att långsiktigt stärka metoder för att långsiktigt stärka
ungas inflytande i den lokala ungas inflytande i den lokala
demokratin.
demokratin.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.276 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1542) om statsbidrag till kommuner
och landsting för att öka kunskapen om
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
situation
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2014:1542)
om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen
om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation samt 1,
3–5 och 9 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statsbidrag
till kommuner och landsting
för att öka kunskapen om
homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners situation

Förordning om statsbidrag
till kommuner och regioner
för att öka kunskapen om
homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners situation

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
kommuner
landsting för ut- kommuner
regioner för utbildningsinsatser för att främja bildningsinsatser för att främja
lika rättigheter och möjligheter lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, köns- oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
identitet eller könsuttryck.
3§
Statsbidrag får, i mån av tillStatsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kom- gång på medel, lämnas till kommuner
landsting för projekt muner
regioner för projekt
som syftar till att inom det egna som syftar till att inom det egna
verksamhetsområdet öka kunska- verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexu- pen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation ellas och transpersoners situation
för att främja målgruppens rättig- för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontak- heter och möjligheter i kontak709
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lands- ten
med
(lärandeprojekt).

regioner

4§
Statsbidrag får lämnas efter ansökan.
Ett villkor för bidrag är att
Ett villkor för bidrag är att
projektet inte omfattar insatser projektet inte omfattar insatser
som redan utförs inom kommun- som redan utförs inom kommunens eller landstingets ordinarie ens eller regionens ordinarie verkverksamhet.
samhet.
5§
Ansökningar som avser proAnsökningar som avser projekt som har en hög grad av egen jekt som har en hög grad av egen
finansiering av en kommun eller finansiering av en kommun eller
ett landsting ska prioriteras.
en region ska prioriteras.
9§
En kommun eller ett
landsEn kommun eller
en region
ting som har tagit emot stats- som har tagit emot statsbidrag
bidrag enligt denna förordning är enligt denna förordning är skylskyldig att lämna en ekonomisk dig att lämna en ekonomisk redoredovisning av de mottagna med- visning av de mottagna medlen
len till Socialstyrelsen vid den till Socialstyrelsen vid den tidtidpunkt som angetts i beslutet. punkt som angetts i beslutet.
Bidragsmottagaren ska samtidigt Bidragsmottagaren ska samtidigt
redovisa vilka resultat som har redovisa vilka resultat som har
uppnåtts och hur resultaten för- uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som håller sig till det ändamål som
bidraget har beviljats för.
bidraget har beviljats för.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.277 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2015:49)
med instruktion för Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Myndigheten ska ansvara för
Myndigheten ska ansvara för
att ta fram och samla sektors- att ta fram och samla sektorsövergripande kunskap om ung- övergripande kunskap om ungdomars levnadsvillkor, attityder domars levnadsvillkor, attityder
och värderingar. I detta arbete och värderingar. I detta arbete
ingår att följa upp ungdomars ingår
levnadsvillkor och tillhandahålla levnadsvillkor och tillhandahålla
en databas över befintlig statistik en databas över befintlig statistik
som möjliggör jämförelser på som möjliggör jämförelser på
kommunal nivå, nationell nivå kommunal nivå, nationell nivå
och EU-nivå. Därutöver ska och EU-nivå. Därutöver ska
myndigheten utveckla kunskap myndigheten utveckla kunskap
om insatser och metoder som om insatser och metoder som
kan förbättra ungdomars levnads- kan förbättra ungdomars levnadsvillkor. Kunskapen ska i första villkor. Kunskapen ska i första
hand göras tillgänglig och spridas hand göras tillgänglig och spridas
till
landsting och tillkommuner, regioner och myn- kommuner,
myndigheter.
digheter.
Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i
relevanta statliga myndigheters verksamhet och bidra till samverkan
och samordning av statliga insatser som riktas till ungdomar.
Myndigheten ska stödja utMyndigheten ska stödja utvecklingen av kunskapsbaserad vecklingen av kunskapsbaserad
ungdomspolitik i kommuner och ungdomspolitik i kommuner och
landsting.
regioner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.278 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
Härigenom föreskrivs att 1 och 10 §§ förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §569
Denna förordning syftar till
Denna förordning syftar till
att säkerställa att styrningen med att säkerställa att styrningen med
kunskap avseende hälso- och kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst som sjukvård och socialtjänst som
statliga myndigheter ansvarar för statliga myndigheter ansvarar för
utgör ett stöd för huvudmän utgör ett stöd för huvudmän
(landsting och kommuner) och (regioner och kommuner) och
olika professioner vilka har an- olika professioner vilka har ansvar för att patienter och brukare svar för att patienter och brukare
ges en god vård och insatser av ges en god vård och insatser av
god kvalitet.
god kvalitet.
Styrningen med kunskap ska bidra till att målen i enlighet med
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453)
uppfylls.
10 §
Huvudmannagruppen består
Huvudmannagruppen består
av sexton ledamöter, varav sex av sexton ledamöter, varav sex
ledamöter
landstingen ledamöter företräder regionerna
och tio ledamöter företräder kom- och tio ledamöter företräder kommunerna. Varje ledamot bör ha munerna. Varje ledamot bör ha
en ersättare.
en ersättare.
Ledamöterna och ersättarna
Ledamöterna och ersättarna
ska utses av regeringen på för- ska utses av regeringen på förslag av Sveriges Kommuner och slag av Sveriges Kommuner och
569

Senaste lydelse 2017:95.
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är ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige.
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Landsting. Till ledamot eller ersättare får endast den utses som
är ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.279 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:210) om statligt stöd för att regionalt
främja små och medelstora företag
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
I lagen (2002:34) om samverI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestäm- kansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkans- melser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta organ har till uppgift att besluta
om användningen av vissa statliga om användningen av vissa statliga
medel för regionalt tillväxtarbete. medel för regionalt tillväxtarbete.
I lagen (2010:630) om regionalt I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns utvecklingsansvar i vissa län finns
bestämmelser om att ett lands- bestämmelser om att en region
ting som avses i lagen ska be- som avses i lagen ska besluta om
sluta om användningen av vissa användningen av vissa medel för
medel för regionalt tillväxtarbete. regionalt tillväxtarbete.
I
ett landsting
län
som
medavses
I
en region
länsom
avses i lagen om regionalt utveck- i lagen om regionalt utvecklingslingsansvar i vissa län ska det som ansvar i vissa län ska det som
sägs om länsstyrelsen i denna för- sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla det berörda ordning i stället gälla den berörda
landstinget. I Kalmar län ska det regionen. I Kalmar län ska det
som sägs om länsstyrelsen i stället som sägs om länsstyrelsen i stället
gälla samverkansorganet.
gälla samverkansorganet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.280 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:211) om statligt stöd till regionala
investeringar
Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (2015:211) om statligt
stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
I lagen (2002:34) om samverI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestäm- kansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkans- melser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta organ
om användningen av vissa statliga om användningen av vissa statliga
medel för regionalt tillväxtarbete. medel för regionalt tillväxtarbete.
I lagen (2010:630) om regionalt I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns utvecklingsansvar i vissa län finns
bestämmelser om att ett lands- bestämmelser om att en region
ting som avses i lagen ska besluta som avses i lagen ska besluta om
om användningen av vissa medel användningen av vissa medel för
regionalt tillväxtarbete.
för regionalt tillväxtarbete.
I
en region
länsom
I
ett landsting
län
som
medavses
avses i lagen om regionalt utveck- i lagen om regionalt utvecklingslingsansvar i vissa län ska det som ansvar i vissa län ska det som
sägs om länsstyrelsen i denna för- sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla det berörda ordning i stället gälla den berörda
landstinget. I Kalmar län ska det regionen. I Kalmar län ska det
som sägs om länsstyrelsen i stället som sägs om länsstyrelsen i stället
gälla samverkansorganet.
gälla samverkansorganet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.281 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §570
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Rikssjukvårdsnämnden. Beslutsorganet ska fatta beslut om rikssjukvård enligt 7 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra
andra uppgifter.
Rikssjukvårdsnämnden består
Rikssjukvårdsnämnden består
av en ordförande samt nio andra av en ordförande samt nio andra
ledamöter, varav sex ska repre- ledamöter, varav sex ska representera landstingen, en ska repre- sentera regionerna, en ska representera Statens beredning för sentera Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering medicinsk och social utvärdering
och en ska representera Veten- och en ska representera Vetenskapsrådet. Ordföranden i nämn- skapsrådet. Ordföranden i nämnden och ställföreträdaren för den och ställföreträdaren för
denne ska vara representanter denne ska vara representanter
från Socialstyrelsen.
från Socialstyrelsen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

570

Senaste lydelse 2017:96.
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1.282 Förslag till
förordning om ändring i
havsplaneringsförordningen (2015:400)
Härigenom föreskrivs att 9 och 17 §§ havsplaneringsförordningen
(2015:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
ska ge de kommuner, region- ska ge de kommuner, regionplaneorgan, kommunala samver- planeorgan, kommunala samverkansorgan och landsting som kan kansorgan
regioner som kan
beröras av ett förslag till havs- beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att medverka i för- plan tillfälle att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas slagsarbetet så att hänsyn kan tas
till lokala och regionala förut- till lokala och regionala förutsättningar och behov.
sättningar och behov.
17 §
När Havs- och vattenmyndigNär Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till före- heten tar fram förslag till föreskrifter ska den samverka med de skrifter ska den samverka med de
berörda myndigheter som avses berörda
i 5 § och med berörda kommu- i 5 § och med berörda kommuner, regionplaneorgan, kommu- ner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och lands- nala samverkansorgan och regioting.
ner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.283 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7 § förordningen (2015:406)
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
7§
Stöd får inte lämnas för åtgärStöd får inte lämnas för åtgärder som staten, landsting, region- der som staten, regioner eller
er eller kommuner ska ansvara kommuner ska ansvara för enligt
för
enligt
lag eller
annan författning.
ning.
Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att
uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.284 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:407) om lokalt ledd utveckling
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2015:407) om lokalt
ledd utveckling ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Stöd enligt denna förordning får inte lämnas
1. för åtgärder som staten,
1. för åtgärder som staten,
landsting, regioner eller kom- regioner eller kommuner ska anmuner ska ansvara för enligt lag svara
eller annan författning,
författning,
2. för åtgärder som enbart syftar till att uppfylla krav enligt
unionslagstiftningen eller nationell rätt, eller
3. till företag som befinner sig i svårigheter enligt kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.285 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:527) med instruktion för
Upphandlingsmyndigheten
Härigenom föreskrivs att 1 och 8 §§ förordningen (2015:527) med
instruktion för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §571
Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Myndigheten ska verka för en
rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling
till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.
Myndigheten ska också ge
Myndigheten ska också ge
vägledning i statsstödsfrågor till vägledning i statsstödsfrågor till
kommuner och landsting.
kommuner och regioner.
8 §572
Myndigheten ska samverka
Myndigheten ska samverka
med statliga myndigheter, sär- med statliga myndigheter, särskilt Konkurrensverket, Kammar- skilt Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Verket för innovations- kollegiet, Verket för innovationssystem,
Kommerskollegium, system,
Kommerskollegium,
Naturvårdsverket, Arbetsförmed- Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, lingen och Arbetsmiljöverket,
samt med landsting, kommuner, samt med regioner, kommuner,
berörda offentliga organisationer berörda offentliga organisationer
och näringslivet för att utveckla och näringslivet för att utveckla
upphandlingen. Myndigheten ska upphandlingen. Myndigheten ska
vid behov även samverka med vid behov även samverka med
andra organisationer.
andra organisationer.

571
572

Senaste lydelse 2017:1297.
Senaste lydelse 2017:1297.
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De kriterier som avses i 2 § 3 ska tas fram och utvecklas i samverkan med berörda aktörer, såväl offentliga som privata.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.286 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:579) om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer
Härigenom föreskrivs att 1 och 6–10 och 12–15 §§ förordningen
(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §573
För att främja hållbara stadsFör att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det miljöer får Trafikverket, om det
finns medel för ändamålet, ge finns medel för ändamålet, ge
stöd enligt denna förordning till stöd enligt denna förordning till
kommuner
landsting för åt- kommuner
regioner för åtgärder som leder till att en större gärder som leder till att en större
andel persontransporter i städer andel persontransporter i städer
sker med kollektivtrafik eller sker med kollektivtrafik eller
cykeltrafik. Åtgärderna ska leda cykeltrafik. Åtgärderna ska leda
till energieffektiva lösningar med till energieffektiva lösningar med
låga utsläpp av växthusgaser och låga utsläpp av växthusgaser och
bidra till att nå miljökvalitets- bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
målet God bebyggd miljö.
Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik.
6 §574
Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden.
Vid fastställandet av stödnivån
Vid fastställandet av stödnivån
ska Trafikverket ta hänsyn till om ska Trafikverket ta hänsyn till om
kommunen
landstinget har kommunen
regionen har
sökt eller beviljats annan offent- sökt eller beviljats annan offent-

573
574

Senaste lydelse 2017:9.
Senaste lydelse 2017:9.
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lig eller privat finansiering för lig eller privat finansiering för
att genomföra åtgärden.
att genomföra åtgärden.
7§
Som villkor för stöd ska komSom villkor för stöd ska kommunen eller landstinget genom- munen eller regionen genomföra
föra motprestationer i form av motprestationer i form av andra
andra åtgärder än de som stödet åtgärder än de som stödet avser
avser och som bidrar till en ökad och som bidrar till en ökad andel
andel hållbara transporter eller hållbara transporter eller ökat
ökat bostadsbyggande.
bostadsbyggande.
8§
En ansökan om stöd ges in till och prövas av Trafikverket. Ansökan ska ske enligt det formulär som verket tillhandahåller.
Ansökan ska innehålla
1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad start- och sluttidpunkt, och en analys av hur åtgärderna uppfyller syftet med förordningen,
2. en förteckning över kostnader för åtgärderna enligt 1 och uppgift om när kostnaderna planeras att redovisas till verket,
3. uppgift om huruvida annan finansiering har sökts eller beviljats för att genomföra åtgärderna enligt 1,
4. en beskrivning av de mot4. en beskrivning av de motprestationer enligt 7 § som kom- prestationer enligt 7 § som kommunen eller landstinget åtar sig munen eller regionen åtar sig att
att genomföra, hur de passar in i genomföra, hur de passar in i
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens överövergripande arbete med en håll- gripande arbete med en hållbar
bar stadsmiljö och deras plane- stadsmiljö och deras planerade
rade start- och sluttidpunkt, och start- och sluttidpunkt, och
5. övriga uppgifter som verket behöver för att pröva ansökan.
9§
Trafikverkets beslut om stöd ska ange
1. vilka åtgärder som stödet avser,
2. de motprestationer som
2. de motprestationer som
kommunen
landstinget en- kommunen
regionen enligt
ligt 7 § ska genomföra,
7 § ska genomföra,
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3. stödnivå och ett högsta belopp som kan betalas ut,
4. planerad start- och sluttidpunkt för åtgärderna enligt 1 och
motprestationerna enligt 2,
5. hur uppföljning, rapportering och redovisning av kostnader
ska ske, och
6. övriga villkor som behövs för att syftet med stödet ska tillgodoses.
10 §
Stödet betalas ut årsvis mot
Stödet betalas ut årsvis mot
redovisning av nedlagda kostna- redovisning av nedlagda kostnader. Trafikverket får dock besluta der. Trafikverket får dock besluta
att betala ut högst 50 procent av att betala ut högst 50 procent av
det beviljade stödet i förskott. det beviljade stödet i förskott.
De kostnader som kommunen De kostnader som kommunen
eller landstinget redovisar ska eller regionen redovisar ska löpanlöpande räknas av mot det för- de räknas av mot det förskottsskottsvis utbetalade beloppet.
vis utbetalade beloppet.
12 §
En kommun eller ett
En kommun ellerlandsen region är
ting är återbetalningsskyldig om återbetalningsskyldig om någon
någon av de grunder som anges i av de grunder som anges i 11 § 1
11 § 1 och 2 föreligger. Trafik- och 2 föreligger. Trafikverket
verket får då besluta att helt eller får då besluta att helt eller delvis
delvis kräva tillbaka stödet jämte kräva tillbaka stödet jämte ränta
ränta enligt räntelagen (1975:635). enligt räntelagen (1975:635).
13 §
En kommun eller ett
landsEn kommun eller
en region
ting som har fått stöd ska i sam- som har fått stöd ska i samband
band med redovisningen av kost- med redovisningen av kostnadernaderna till Trafikverket rappor- na till Trafikverket rapportera hur
tera hur genomförandet av de genomförandet av de åtgärder
åtgärder som stödet avser och som stödet avser och de motde motprestationer som enligt prestationer som enligt 9 § 2 ska
9 § 2 ska genomföras fortskrider. genomföras fortskrider.
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När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport ges in till verket. Rapporten ska ges in inom sex månader
från den planerade sluttidpunkt som framgår av stödbeslutet, om
inte verket beslutar annat.
14 §
Slutrapporten ska innehålla en
Slutrapporten ska innehålla en
ekonomisk slutredovisning av de ekonomisk slutredovisning av de
åtgärder som stödet beviljats för. åtgärder som stödet beviljats för.
Av rapporten ska det särskilt Av rapporten ska det särskilt
framgå vilka effekter som åtgär- framgå vilka effekter som åtgärderna har gett. Rapporten ska derna har gett. Rapporten ska
ange om de motprestationer som ange om de motprestationer som
kommunen
landstinget en- kommunen
regionen enligt
ligt 9 § 2 ska genomföra är slut- 9 § 2 ska genomföra är slutförda.
förda. Rapporten ska även inne- Rapporten ska även innehålla en
hålla en redogörelse för kom- redogörelse för kommunens eller
munens eller landstingets arbete regionens arbete för en hållbar
för en hållbar stadsmiljö och hur stadsmiljö och hur åtgärderna
åtgärderna och motprestationer- och motprestationerna har bidrana har bidragit i det arbetet.
git i det arbetet.
15 §
Trafikverket ska följa upp att
Trafikverket ska följa upp att
syftet med stödet enligt denna syftet med stödet enligt denna
förordning tillgodoses. Verket förordning tillgodoses. Verket
ska varje år i samband med sin ska varje år i samband med sin
årsredovisning till regeringen årsredovisning till regeringen
rapportera hur medlen använts, rapportera hur medlen använts,
vilka motprestationer som kom- vilka motprestationer som kommunerna
landstingen ska munerna
regionerna ska
genomföra och vilka resultat genomföra och vilka resultat
som uppnåtts.
som uppnåtts.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.287 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:605) om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring
Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §
En kommun får meddela sådana föreskrifter om ansökan, förvaringstid, återlämnande och tillsyn som följer av 4, 5, 7 och 8 §§ lagen
(2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.
Det som sägs om kommuner
Det som sägs om kommuner
i första stycket avser även lands- i första stycket avser även reting.
gioner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.288 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:801) om internationella skolor
Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2015:801) om internationella skolor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev,
program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i
24 kap. 6 a § skollagen (2010:800), om en kommun och en huvudman inte kommer överens om beloppet. När Skolverket meddelar
sådana föreskrifter ska de meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.
När Skolverket meddelar föreNär Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek en- skrifter om beloppens storlek enligt första stycket ska de berörda ligt första stycket ska de berörda
kommunernas budgeterade bi- kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de berörda dragsbelopp och de berörda
landstingens budgeterade kostna- regionernas budgeterade kostnader för program och i förekom- der för program och i förekommande fall inriktning ligga till mande fall inriktning ligga till
grund för bidragsbeloppen. När grund för bidragsbeloppen. När
föreskrifterna avser bidragsbe- föreskrifterna avser bidragsbeloppens storlek för utbildning loppens storlek för utbildning
som leder fram till International som leder fram till International
Baccalaureate ska det belopp som Baccalaureate ska det belopp som
bestäms för naturvetenskaps- bestäms för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för programmet ligga till grund för
beloppet.
beloppet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.289 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 10 §§ förordningen (2015:1052)
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Denna förordning innehåller föreskrifter som dels reglerar krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil verksamhet.
I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
finns bestämmelser om myndigheters ansvar att i sin verksamhet
beakta och planera för totalförsvarets krav. I förordningen finns även
bestämmelser om hur höjd beredskap tillkännages och vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas.
I lagen (2006:544) om komI lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder muners och regioners åtgärder
inför
och
inför
delser i fredstid och höjd be- delser i fredstid och höjd beredskap
och
förordningen redskap
och
förordningen
(2006:637) om kommuners och (2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns tid och höjd beredskap finns
bestämmelser om vilka åtgärder bestämmelser om vilka åtgärder
kommuner och landsting ska vid- kommuner
regioner ska vidta inför och vid fredstida kris- ta inför och vid fredstida krisituationer och höjd beredskap. ssituationer och höjd beredskap.
I lagen regleras det geografiska I lagen regleras det geografiska
områdesansvaret på lokal nivå.
områdesansvaret på lokal nivå.
Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något
annat inte följer av lag eller annan förordning.
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6§
Varje länsstyrelse ska inom
Varje länsstyrelse ska inom
sitt geografiska område i fråga sitt geografiska område i fråga
om sådana situationer som avses om sådana situationer som avses
i 8 § andra stycket vara en sam- i 8 § andra stycket vara en sammanhållande funktion mellan manhållande funktion mellan
lokala aktörer, som exempelvis lokala aktörer, som exempelvis
kommuner, landsting och närings- kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella nivån. liv, och den nationella nivån.
Länsstyrelserna ska efter beslut Länsstyrelserna ska efter beslut
av regeringen prioritera och in- av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella rikta statliga och internationella
resurser som ställs till förfogande. resurser som ställs till förfogande.
Länsstyrelserna ska vidare verka Länsstyrelserna ska vidare verka
för att
för att
– regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
– nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker
kontinuerligt,
– under en kris samordna
– under en kris samordna
verksamhet mellan kommuner, verksamhet
landsting och myndigheter, och
regioner och myndigheter, och
– informationen till allmänheten och företrädare för massmedia
under sådana förhållanden samordnas.
10 §
De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, länsstyrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar föreskrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap har ett särskilt ansvar för att
planera
att skapa förmåga att hantera en
kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.
Myndigheterna ska särskilt
1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet,
2. samverka med övriga stat2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, liga myndigheter, kommuner,
landsting, sammanslutningar och regioner, sammanslutningar och
näringsidkare som är berörda,
näringsidkare som är berörda,
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3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och
internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap,
4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan
kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser,
5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska
system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra
sitt arbete,
6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och
7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om
sin övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den
övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myndigheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.290 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:1053) om totalförsvar och höjd
beredskap
Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 12 §§ förordningen (2015:1053)
om totalförsvar och höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om statliga myndigheters åtgärder för att förebygga, motstå
och hantera krissituationer. Förordningen innehåller även bestämmelser om bevakningsansvariga myndigheters åtgärder inför och
vid höjd beredskap.
I lagen (2006:544) om komI lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder muners och regioners åtgärder
inför
och
inför
delser i fredstid och höjd bered- delser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (2006:637) skap och förordningen (2006:637)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extra- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och ordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap finns bestämmel- höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner ser om vilka åtgärder kommuner
och landsting ska vidta vid höjd och regioner ska vidta vid höjd
beredskap.
beredskap.
Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något
annat inte följer av lag eller annan förordning.
4§
Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav.
I myndigheternas planering för totalförsvaret ska det ingå att myndigheten under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så långt
det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.
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Myndigheternas planering för
totalförsvaret ska ske i samverkan med de statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och näringsidkare
som är berörda.
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Myndigheternas planering för
totalförsvaret ska ske i samverkan med de statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare
som är berörda.

12 §
Vid högsta beredskap ska
Vid högsta beredskap ska
regioner övergå
kommuner
landsting övergå kommuner
till krigsorganisation.
till krigsorganisation.
Vid beredskapslarm ska komVid
muner och landsting samt de tros- muner och regioner samt de trossamfund och andra enskilda orga- samfund och andra enskilda organisationer och de näringsidkare nisationer och de näringsidkare
som enligt överenskommelse eller som enligt överenskommelse eller
på annan grund är skyldiga att på annan grund är skyldiga att
fortsätta sin verksamhet i krig fortsätta sin verksamhet i krig
övergå till krigsorganisation.
övergå till krigsorganisation.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.291 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2016:36)
om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2016:36) om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats
för.
Landstinget får besluta att helt
Regionen får besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka ett bi- eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalnings- drag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.
skyldig enligt första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.292 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2016:82)
om statsbidrag till samverkansinsatser för unga
som varken arbetar eller studerar
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller
studerar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Statsbidrag får lämnas till komStatsbidrag får lämnas till kommuner för verksamheter där olika muner för verksamheter där olika
samhällsaktörer, t.ex. kommuner, samhällsaktörer, t.ex. kommuner,
landsting, myndigheter, näringsliv regioner, myndigheter, näringsliv
och organisationer inom det civila och organisationer inom det civila
samhället, samverkar i syfte att samhället, samverkar i syfte att
underlätta etableringen i arbets- underlätta etableringen i arbetsoch samhällslivet för de unga. och samhällslivet för de unga.
Verksamheten ska i huvudsak vara Verksamheten ska i huvudsak vara
inriktad på unga kvinnor och män inriktad på unga kvinnor och män
i åldern 15–25 år, som varken i åldern 15–25 år, som varken
arbetar eller studerar eller som arbetar eller studerar eller som
löper risk att hamna i en sådan löper risk att hamna i en sådan
situation. I verksamheten ska ett situation. I verksamheten ska ett
uppsökande arbete ingå.
uppsökande arbete ingå.
Statsbidrag får också lämnas till samordningsförbund som avses
i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser för sådan verksamhet som anges i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.293 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta
allmänna nyhetstidningar
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Utvecklingsstöd får inte lämUtvecklingsstöd får inte lämnas för en tryckt allmän nyhets- nas för en tryckt allmän nyhetstidning som ges ut av staten, en tidning som ges ut av staten, en
kommun eller ett landsting.
kommun eller en region.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.294 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2016:660) om avgiftsfrihet för screening
för bröstcancer med mammografi
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Landstingets ansvar enligt 2 §
Regionens ansvar enligt 2 §
lagen (2016:659) om avgiftsfrihet lagen (2016:659) om avgiftsfrihet
för viss screening inom hälso- för viss screening inom hälsooch sjukvården avser screening och sjukvården avser screening
för bröstcancer med mammo- för bröstcancer med mammografi i enlighet med vad som grafi i enlighet med vad som
föreskrivs med stöd av 3 §.
föreskrivs med stöd av 3 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.295 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2016:989) om statsbidrag till film
Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2016:989) om
statsbidrag till film ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §
Statsbidrag enligt 15 § första
Statsbidrag enligt 15 § första
stycket 1 får lämnas till kom- stycket 1 får lämnas till kommun, landsting, samverkansorgan mun, region, samverkansorgan
eller länsstyrelser med ansvar eller länsstyrelser med ansvar
inom det regionala tillväxtarbetet inom det regionala tillväxtarbetet
eller andra aktörer som på upp- eller andra aktörer som på uppdrag av kommun, landsting, sam- drag av kommun, region,
verkansorgan eller länsstyrelser verkansorgan eller länsstyrelser
med ansvar inom det regionala med ansvar inom det regionala
tillväxtarbetet anordnar film- tillväxtarbetet anordnar filmkulturell verksamhet och till kulturell
huvudmän inom skolväsendet.
huvudmän inom skolväsendet.
Statsbidrag enligt 15 § första stycket 2 får lämnas till huvudmän
för regionala resurscentrum för film.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.296 Förslag till
förordning om ändring i hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap.
7 §, 5 kap. 1, 4, 7–9, 11 och 14 §§, 6 kap. 2–4 §§ och 7 kap. 2 § samt
rubriken närmast före 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2§
Vad som sägs i denna förordVad som sägs i denna förordning om landsting gäller också ning om regioner gäller också
kommuner som inte ingår i ett kommuner som inte ingår i en
landsting.
region.
2 kap.
2§
Socialstyrelsen beslutar efter
Socialstyrelsen beslutar efter
ansökan
ett
om ansökan
landsting
en region om tilltillstånd att bedriva rikssjukvård. stånd att bedriva rikssjukvård.
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Nuvarande lydelse
3 kap.
Regioner för hälso- och sjukvård
1§
För hälso- och sjukvård som berör flera landsting ska landet vara
indelat i regioner som anges i nedanstående uppställning. Varje region
omfattar de län och de kommuner som anges i uppställningen.
Region

Län
Kommuner

Stockholmsregionen

Stockholms län
Gotlands län

Linköpingsregionen

Östergötlands län
Jönköpings län
Kalmar län

Lund/Malmöregionen

Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län
Halmstads kommun
Hylte kommun
Laholms kommun

Göteborgsregionen

Västra Götalands län
Falkenbergs kommun
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun

Uppsala/Örebroregionen

Uppsala län
Södermanlands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
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Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
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Föreslagen lydelse
3 kap.
Samverkansregioner för hälso- och sjukvård
1§
För hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska landet vara
indelat i samverkansregioner som anges i nedanstående uppställning.
Varje samverkansregion omfattar de län och de kommuner som anges
i uppställningen.
Samverkansregion

Län
Kommuner

Samverkansregion Stockholm

Stockholms län
Gotlands län

Samverkansregion Linköping

Östergötlands län
Jönköpings län
Kalmar län

Samverkansregion Lund/Malmö

Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län
Halmstads kommun
Hylte kommun
Laholms kommun

Samverkansregion Göteborg

Västra Götalands län
Falkenbergs kommun
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun

Samverkansregion Uppsala/Örebro

Uppsala län
Södermanlands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
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Föreslagen lydelse

4 kap.
7§
En läkare som är anställd vid
En läkare som är anställd vid
en sjukvårdsenhet inom lands- en sjukvårdsenhet inom regiontingens hälso- och sjukvård där ernas hälso- och sjukvård där
det bedrivs högskoleutbildning det bedrivs högskoleutbildning
för läkarexamen eller forskning för
är skyldig att biträda
är skyldig att biträda vid handledningen av medicine stude- ledningen av medicine studerande.
rande.
En specialistutbildad läkare som är anställd vid en sådan enhet
som avses i första stycket är, i den mån den eller de nämnder som
utövar ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten vid enheten
medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde utföra den
undervisning och den examination som behövs för att högskoleutbildning för läkarexamen ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.
5 kap.
1§
Detta kapitel gäller inom
Detta kapitel gäller inom
landstingens hälso- och sjukvård. regionernas hälso- och sjukvård.
Bestämmelsen i 5 § gäller även Bestämmelsen i 5 § gäller även
inom kommunernas hälso- och inom kommunernas hälso- och
sjukvård.
sjukvård.
4§
Om landstinget inte kan anOm regionen inte kan anställa någon som är behörig att ställa någon som är behörig att
utöva läkaryrket som vikarie för utöva läkaryrket som vikarie för
läkare vid semester eller annan läkare vid semester eller annan
ledighet eller under vakans, får ledighet eller under vakans, får
Socialstyrelsen medge landstinget Socialstyrelsen
regionen
att anställa någon annan som att anställa någon annan som
styrelsen bedömer i huvudsak kan styrelsen bedömer i huvudsak kan
fullgöra de med anställningen fullgöra de med anställningen
förenade uppgifterna.
förenade uppgifterna.
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7§
Landstinget ska kungöra anRegionen ska kungöra anställningar för specialistutbildade ställningar för specialistutbildade
läkare lediga till ansökan. Om läkare lediga till ansökan. Om
det finns särskilda skäl får dock det finns särskilda skäl får dock
anställning ske utan kungörelse. anställning ske utan kungörelse.
Kungörelser som avses i första stycket ska införas i Post- och
Inrikes Tidningar eller, om regeringen medger det, i en annan publikation med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknad från
dagen för kungörandet.
8§
Vid andra andra
anställningar för
Vid
specialistutbildade läkare än som specialistutbildade läkare än som
avses i 6 § vid en sjukvårdsenhet avses i 6 § vid en sjukvårdsenhet
inom landstingens hälso- och inom regionernas hälso- och
sjukvård där det bedrivs hög- sjukvård där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen skoleutbildning för läkarexamen
eller forskning, ska tre sakkun- eller forskning, ska tre sakkunniga pröva varje sökandes behö- niga pröva varje sökandes behörighet och bedöma skickligheten righet och bedöma skickligheten
hos samtliga behöriga sökande. hos samtliga behöriga sökande.
Vid bedömningen av skicklig- Vid bedömningen av skickligheten ska hänsyn tas främst till heten ska hänsyn tas främst till
utbildning samt till klinisk och utbildning samt till klinisk och
vetenskaplig skicklighet. De sak- vetenskaplig skicklighet. De sakkunniga ska föra upp de fyra kunniga ska föra upp de fyra
främsta behöriga sökandena på främsta behöriga sökandena på
förslag. Landstinget får därefter förslag. Regionen får därefter
anställa en av de föreslagna sökan- anställa en av de föreslagna sökandena.
dena.
9§
Två av de sakkunniga som avTvå av de sakkunniga som avses i 8 § och suppleanter för dem ses i 8 § och suppleanter för dem
utses för högst fyra år på det utses för högst fyra år på det
sätt som den berörda högskole- sätt som den berörda högskolestyrelsen bestämmer. Landstinget styrelsen
Regionen
utser för samma tid en sakkunnig utser för samma tid en sak-
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och suppleant för denne. Hög- kunnig och suppleant för denne.
skolestyrelsen utser ordförande Högskolestyrelsen utser ordföroch vice ordförande bland de ande och vice ordförande bland
sakkunniga.
de sakkunniga.
Om ingen av de sakkunniga är verksam inom det område som
den lediga anställningen avser, ska de tillkalla en läkare inom verksamhetsområdet att ingå som sakkunnig.
Om det behövs får de sakkunOm det behövs får de sakkunniga, efter medgivande av lands- niga, efter medgivande av regiontinget, inhämta yttrande från en en, inhämta yttrande från en
annan läkare med särskild erfa- annan läkare med särskild erfarenhet från det verksamhetsom- renhet från det verksamhetsområde som den lediga anställningen råde som den lediga anställningen
avser.
avser.
11 §
Vid
specialistutbildade läkare än som
avses i 6 och 8 §§ ska landstinget
fästa avseende främst vid skickligheten för anställningen.

Vid andra andra
anställningar för
specialistutbildade läkare än som
avses i 6 och 8 §§ ska regionen
fästa avseende främst vid skickligheten för anställningen.

14 §
Den myndighet som ska anDen myndighet som ska anställa någon som avses i denna ställa någon som avses i denna
förordning ska utan dröjsmål förordning ska utan dröjsmål
anslå de sakkunnigas beslut om anslå de sakkunnigas beslut om
anställningsförslag
lands- anställningsförslag
regionens
tingets anslagstavla med uppgift anslagstavla med uppgift om den
om den dag då beslutet anslogs. dag då beslutet anslogs.
6 kap.
2§
Vid bedömningen av om vårdgarantin enligt 1 § 3 eller 4 är
uppfylld ska inte räknas tid då den enskilde
1. av medicinska skäl inte kan ges vård,
2. utnyttjat sin möjlighet att
2. utnyttjat sin möjlighet att
välja vård i ett annat landsting välja vård i en annan region enligt
enligt 9 kap. 1 § patientlagen 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821),
(2014:821), eller
eller
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3. frivilligt avstår från vård.
Den enskilde ska anses frivilligt avstå från vård om han eller hon
har
1. informerats om vårdgarantin,
2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och
3. meddelat vårdgivaren att han eller hon avstår från erbjudandet
om vård.
3§
Landstingens rapporteringsRegionernas
rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 3 § hälso- skyldighet enligt 9 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) ska och sjukvårdslagen (2017:30) ska
fullgöras genom att landstingen fullgöras genom att regionerna
lämnar uppgifter om väntetider lämnar uppgifter om väntetider
till den nationella väntetidsdata- till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges Kom- bas som förs av Sveriges Kommuner och Landsting.
muner och Landsting.
4§
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om lands- ytterligare föreskrifter om regiontingens rapporteringsskyldighet ernas rapporteringsskyldighet enenligt 9 kap. 3 § hälso- och sjuk- ligt 9 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
vårdslagen (2017:30).
7 kap.
2§
Landstinget eller kommunen
Regionen eller kommunen
ska i fall som avses i 8 kap. 9 § ska i fall som avses i 8 kap. 9 §
eller 12 kap. 6 § hälso- och sjuk- eller 12 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) tillhanda- vårdslagen (2017:30) tillhandahålla förbrukningsartiklar som hålla förbrukningsartiklar som
fortlöpande behövs vid urin- fortlöpande behövs vid urininkontinens, urinretention eller inkontinens, urinretention eller
tarminkontinens.
tarminkontinens.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.297 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.
Härigenom föreskrivs att 1, 3, 5 16, 17, 22 och 23 §§ förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om kommuners bestämmelser om kommuners
och landstings rätt till statlig er- och regioners rätt till statlig ersättsättning för vissa kostnader för ning för vissa kostnader för asylasylsökande och vissa andra ut- sökande och vissa andra utlänlänningar.
ningar.
3§
En kommun eller ett
En kommun eller
landsen
ting har rätt till ersättning för har rätt till ersättning för kostkostnader för utbildning för
nader för utbildning för
1. barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje
styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
utom i fall som avses i tredje stycket, och
2. barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).
Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1
eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och därför har rätt till utbildning enligt den
lagen.
Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som
bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd utom i fall då
vårdnadshavaren omfattas av 8 § andra och tredje styckena lagen
om mottagande av asylsökande m.fl.
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5§
Utöver den schablonersättUtöver den schablonersättning som ska betalas ut enligt ning som ska betalas ut enligt
4 § får, efter särskild prövning, 4 § får, efter särskild prövning,
ersättning betalas ut till en kom- ersättning betalas ut till en kommun
ett
för extra mun landsting
en regioneller
för extra
kostnader för ett barn i förskola kostnader för ett barn i förskola
eller för en elev med behov av eller för en elev med behov av
särskilt stöd och för andra extra- särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan ut- ordinära kostnader för sådan utbildning.
bildning.
16 §
För en utlänning som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd
som gäller kortare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning
för det bistånd som har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader sättning för sjukvårdskostnader
för en utlänning som avses i för en utlänning som avses i
första stycket. Detta gäller inte, första stycket. Detta gäller inte,
om utlänningen omfattas av lagen om utlänningen omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.
asylsökande m.fl.
17 §
För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett
beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd som har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård som har lämnats med stöd av
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättsättning för kostnader för den ning för kostnader för den hälsohälso- och sjukvård som det och sjukvård som det lämnat till
lämnat till en person som avses i en person som avses i första
första stycket.
stycket.
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22 §
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
skyldiga att lämna de uppgifter skyldiga att lämna de uppgifter
som krävs till Migrationsverket som krävs till Migrationsverket
för att deras rätt till ersättning en- för att deras rätt till ersättning enligt denna förordning ska kunna ligt denna förordning ska kunna
bedömas.
bedömas.
23 §
Ersättning som en kommun
Ersättning som en kommun
eller ett
har tagit emot eller
landsting
en region har tagit emot
enligt denna förordning får krävas enligt denna förordning får krävas
åter helt eller delvis om den be- åter helt eller delvis om den betalats ut till följd av att kommun- talats ut till följd av att kommunen eller landstinget har lämnat en eller regionen har lämnat orikoriktiga eller ofullständiga upp- tiga eller ofullständiga uppgifter.
gifter.
Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren av ersättningen, är mottagaren återbetalningsskyldig om han
eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.
En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in
i beslutet om ersättning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.298 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:462) om särskilda insatser för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Bidrag får inte lämnas för inBidrag får inte lämnas för insatser som ett landsting ska svara satser som en region ska svara
för. Bestämmelser om lands- för. Bestämmelser om regionens
tingets ansvar för tolktjänst för ansvar för tolktjänst för vardagsvardagstolkning
tolkning för barndomsdöva, dövdöva, dövblinda, vuxendöva och blinda, vuxendöva och hörselhörselskadade finns i 8 kap. 7 § skadade finns i 8 kap. 7 § hälsohälsooch
sjukvårdslagen och sjukvårdslagen (2017:30).
(2017:30).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.299 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Härigenom föreskrivs att 6, 10, 12, 14 och 20 §§ förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
De landsting som avses i lagen
De regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret lingsansvar i vissa län har ansvaret
för det regionala tillväxtarbetet i för det regionala tillväxtarbetet i
sina respektive län. Om det har sina respektive län. Om det har
bildats
bildats
ligt lagen (2002:34) om samver- ligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, ska samver- kansorgan i länen, ska samverkansorganet ha ansvaret för det kansorganet ha ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet i sitt län. regionala tillväxtarbetet i sitt län.
I Stockholms län har länsstyrel- I Stockholms län har länsstyrelsen det ansvaret.
sen det ansvaret.
I lagen om regionalt utveckI lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och i lagen lingsansvar i vissa län och i lagen
om samverkansorgan i länen om samverkansorgan i länen
anges vilka uppgifter som sam- anges vilka uppgifter som samverkansorganen respektive lands- verkansorganen respektive regiontingen har.
erna har.
10 §
Den
strategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner,
landsting samt länsstyrelser och
andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl
lokalt och regionalt. Även
näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska

regionala
Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner,
regioner samt länsstyrelser och
andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl
lokalt och regionalt. Även
näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska
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erbjudas möjligheter till sam- erbjudas möjligheter till samverkan.
verkan.
12 §
Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande.
Strategin ska ses över åtminStrategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val stone en gång mellan varje val
till landstings- och kommunfull- till regionoch
mäktige.
mäktige.
14 §
Den som har ansvaret för det
Den som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet ska sam- regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomföran- ordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklings- det av den regionala utvecklingsstrategin. Samordning ska ske strategin. Samordning ska ske
med berörda kommuner, lands- med berörda kommuner, regioner
ting samt länsstyrelser och andra samt länsstyrelser och andra beberörda statliga myndigheter. rörda statliga myndigheter. Även
Även näringslivet och det civila näringslivet och det civila samsamhällets organisationer i länet hällets organisationer i länet ska
ska erbjudas möjligheter till sam- erbjudas möjligheter till samverkan.
verkan.
20 §
Statliga myndigheter ska
1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara
tillväxt och utveckling,
2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet,
3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till
den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet,
4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala
tillväxtarbetet,
5. när verksamhetsminskning5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som ar övervägs, samråda med den som
har ansvaret för det regionala har ansvaret för det regionala
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tillväxtarbetet, länsstyrelsen och tillväxtarbetet, länsstyrelsen och
andra berörda statliga myndig- andra berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting, heter, kommuner, regioner,
näringsliv och organisationer om näringsliv och organisationer om
möjligheter att genom samord- möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla ning eller samverkan upprätthålla
eller utveckla verksamheten, och eller utveckla verksamheten, och
6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina
verksamheter.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.300 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:617) om fastställande av belopp för vård
av utskrivningsklara patienter
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om det belopp som föreskrifter om det belopp som
en kommun ska lämna i ersätt- en kommun ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av ning till en region för vård av en
en utskrivningsklar patient enligt utskrivningsklar patient enligt
5 kap. 6 § lagen (2017:612) om 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
sluten hälso- och sjukvård.
Innan
reskrifter om beloppets storlek enligt första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner
och Landsting tillfälle att yttra sig.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.301 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:623) om försöksverksamhet med
branschskolor och statsbidrag till vissa
huvudmän
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Kommuner, landsting och enKommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska per- skilda fysiska eller juridiska personer får ansöka om att delta soner får ansöka om att delta
som branschskola i en försöks- som branschskola i en försöksverksamhet. Ansökan prövas av verksamhet. Ansökan prövas av
Statens skolverk.
Statens skolverk.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.302 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:811) om statsbidrag till telefonoch webbaserade stödinsatser inom områdena
alkohol, tobak och spel om pengar
Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena
alkohol, tobak och spel om pengar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
En kvalificerad revisor ska
En kvalificerad revisor ska
granska den ekonomiska redo- granska den ekonomiska redovisningen. För en kommun, ett visningen. För en kommun, en
landsting, en region eller en sam- region, en region eller en sammanslutning av dessa gäller att manslutning av dessa gäller att
en ekonomichef får intyga redo- en ekonomichef får intyga redovisningen i stället för en revisor. visningen i stället för en revisor.
Ekonomichefen får inte vara Ekonomichefen får inte vara
samma person som undertecknat samma person som undertecknat
rekvisition, slutrapport
rekvisition, slutrapport eller annan
begärd redovisning. Granskning- begärd redovisning. Granskningen ska utföras enligt standard en ska utföras enligt standard
SNT 4400.
SNT 4400.
Revisorn eller ekonomichefen ska vidta följande granskningsåtgärder:
1. Kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med
bidragsmottagarens bokföring för perioden som bidraget enligt
bidragsbeslutet omfattar,
2. kontrollera, för respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,
3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kostnaderna,
4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget
enligt bidragsbeslutet omfattar,
5. kontrollera att kostnaderna
överensstämmer
samhet som beskrivs i bidragsbeslutet, samt
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6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
a. anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden
omfattar,
b. tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns
för den period som lönekostnaderna omfattar, och
c. perioden som lönekostnaderna omfattar avser den tidsperiod
som bidraget omfattar enligt bidragsbeslutet.
Kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 % av kostnaderna för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst
5 verifikationer för respektive budgetpost.
Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.303 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:848) om statsbidrag till kommuner
och landsting för åtgärder för att motverka
och minska segregation
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2017:848)
om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att
motverka och minska segregation samt 1, 3–5 och 14 §§ och
rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statsbidrag
till kommuner och landsting
för åtgärder för att motverka
och minska segregation

Förordning om statsbidrag
till kommuner och regioner
för åtgärder för att motverka
och minska segregation

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
kommuner
landsting för åt- kommuner
regioner för åtgärder för att motverka och gärder för att motverka och
minska segregation.
minska segregation.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
3§
Bidrag får lämnas till komBidrag får lämnas till kommuner och landsting.
muner och regioner.
4§
Bidrag får lämnas för utveckBidrag får lämnas för utvecklingsarbete samt för att bilda och lingsarbete samt för att bilda och
utveckla nätverk och för erfaren- utveckla nätverk och för erfarenhetsutbyten mellan kommuner, hetsutbyten mellan kommuner,
landsting, myndigheter, forskare, regioner, myndigheter, forskare,
organisationer inom det civila organisationer inom det civila
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samhället
samhället
aktörer.
aktörer.
Åtgärderna ska vara inriktade på
1. att förebygga brottslighet,
2. att minska långtidsarbetslöshet,
3. att stärka skolor och förbättra elevers skolresultat genom att
verka för en närmare kontakt mellan skolan och samhället i övrigt,
4. att förbättra samhällsservice och minska bostadssegregation,
5. att stödja det civila samhället och stärka demokratin,
6. att främja arbetet mot diskriminering, stärka arbetet för jämställdhet eller mot hedersrelaterat våld och förtryck, eller
7. andra angelägna områden utifrån den lokala och regionala kontexten.
Lika rättigheter och möjligheter för alla, ett integrerat funktionshindersperspektiv samt respekt för barnets rättigheter ska utgöra
grundläggande utgångspunkter i arbetet, liksom ett genomgående
jämställdhetsperspektiv.
5§
Bidrag får inte lämnas för utBidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som förande av sådana uppgifter som
kommuner
landsting enligt kommuner
regioner enligt
lag eller förordning är skyldiga lag eller förordning är skyldiga
att genomföra.
att genomföra.
14 §
Kommuner eller landsting som
Kommuner eller regioner som
tagit emot bidrag enligt denna tagit emot bidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyl- förordning är återbetalningsskyldiga om
diga om
1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljades för, eller
2. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.304 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Härigenom föreskrivs att 2 och 32 §§ förordningen (2017:868)
med länsstyrelseinstruktion ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Länsstyrelsen ska
1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt
som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,
2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande
samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser,
3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt
underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet,
4. inom sin verksamhet främja
4. inom sin verksamhet främja
samverkan mellan kommuner, samverkan mellan kommuner,
landsting, statliga myndigheter och regioner, statliga myndigheter och
andra relevanta aktörer i länet, andra relevanta aktörer i länet,
och
och
5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen
har ålagt den.
32 §
Begränsningarna i 4 § andra
Begränsningarna i 4 § andra
stycket
avgiftsförordningen stycket
avgiftsförordningen
(1992:191) ska inte tillämpas på (1992:191) ska inte tillämpas på
myndigheten när det gäller sådana myndigheten när det gäller sådana
avgifter för offentlig inköps- och avgifter för offentlig inköps- och
resurssamordning som länsstyrel- resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndighet- sen tar ut av statliga myndigheter, kommuner och landsting inom er,
regioner inom kommuner
ett län. Samma sak gäller när en ett län. Samma sak gäller när en
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länsstyrelse tar ut sådana avgifter länsstyrelse tar ut sådana avgifter
av länsstyrelser i andra län.
av länsstyrelser i andra län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.305 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap
och uppgifter vid höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom
sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för
samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver
vidtas.
Länsstyrelsen ska särskilt
1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid
krissituationer,
2. stödja de aktörer som är ansvariga
när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,
3. ha ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor,
i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,
4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna
användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,
5. följa upp kommunernas
5. följa upp kommunernas
tillämpning av lagen (2006:544) tillämpning av lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åt- om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordi- gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd nära händelser i fredstid och höjd
beredskap,
beredskap,
6. årligen till Myndigheten för
6. årligen till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap
rapportera vilka beredskapsför- rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och beredelser som kommuner och
landsting vidtagit och samtidigt regioner vidtagit och samtidigt

762

SOU 2018:10

Författningsförslag

redovisa en bedömning av effek- redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelser- ten av de vidtagna förberedelserna, och
na, och
7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver
inom länet avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande
förmåga till civilt försvar uppnås.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.306 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:1085) med instruktion för Delegationen
mot segregation
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2017:1085) med
instruktion för Delegationen mot segregation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Myndigheten ska
1. främja ökad samverkan
1. främja ökad samverkan
mellan myndigheter, landsting, mellan myndigheter, regioner,
kommuner, organisationer inom kommuner, organisationer inom
det civila samhället, näringsliv, det civila samhället, näringsliv,
forskare och andra relevanta forskare och andra relevanta
aktörer,
aktörer,
2. bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta
aktörer, och
3. stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

1. Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn i en
digitaliserad värld. Fi.
2. Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. Ju.
3. En strategisk agenda
för internationalisering. U.
4. Framtidens biobanker. S.
5. Vissa processuella frågor på
socialförsäkringsområdet. S.
6. Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. Ju.
7. Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. Fö.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2018. Beslut under osäkerhet. M.
9. Ökad trygghet för studerande som
blir sjuka. U.
10. Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.

Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

Finansdepartementet
Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn
i en digitaliserad värld. [1]
Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]
Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. [7]
Justitiedepartementet
Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. [2]
Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. [6]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]
Socialdepartementet
Framtidens biobanker. [4]
Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]
Utbildningsdepartementet
En strategisk agenda
för internationalisering. [3]
Ökad trygghet för studerande
som blir sjuka. [9]
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Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den
15 oktober 2018. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per
e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och till
marie.egerup@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2014/04348/MRT och
remissinstansens namn i ämnesraden på e‑postmeddelandet.

Var vänlig notera att förslaget i 28 § om möjlighet att överklaga beslut i
samrådsförfarandet (enligt 22 §) utgår. Följaktligen utgår även tillhörande motivtext i
delar av avsnitt 8.8 på s. 40, i konsekvensavsnittet på s. 49 och i
författningskommentaren på s. 57. Synpunkter behöver således inte lämnas på det
förslaget.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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övriga delar.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria
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1

Fackordlista

Användare av flygplats

Varje fysisk eller juridisk person
som med flyg transporterar
passagerare, post eller gods, från
eller till den berörda flygplatsen.

Användarkommitté

Kommitté på flygplatsen upprättad
av ledningsenheten. Består av
företrädare för användarna av
flygplatsen. Alla användare har rätt
att ingå i kommittén eller får
företrädas av en organisation som
han eller hon anförtror detta
uppdrag.

Egenhantering

En situation där en användare av en
flygplats skaffar sig en eller flera
typer av marktjänster utan att ingå
något som helst kontrakt om detta
med tredje man. Användare anses
dock inte som tredje man, i
förhållande till varandra, om den
ena innehar majoritet i den andra,
eller samma enhet innehar
majoriteten i var och en av dem.

EU Pilot

Informellt förfarande hos EU
Kommissionen innan
överträdelseförfarande inleds.

Ledningsenhet

Den som tillsammans med eller
självständigt från annan verksamhet
och i kraft av lagar och andra
författningar har i uppdrag att
administrera flygplatsens
infrastrukturer och samordna och
kontrollera den verksamhet som
aktörer som befinner sig på berörd
flygplats eller berört
flygplatssystem bedriver.
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Leverantör av marktjänst

Varje fysisk eller juridisk person
som tillhandahåller tredje man en
eller flera typer av marktjänster.

Marktjänst

En tjänst som utförs på en flygplats
åt en användare av en flygplats och
finns upptagen i bilagan till
marktjänstlagen. Tjänsterna finns i
Bilaga 1.
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2

Sammanfattning

2.1
Uppdraget
Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde på marknaden
för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (direktivet) har
huvudsakligen genomförts genom lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser (marktjänstlagen). Enligt direktivet ska tillträdet till marknaden
för marktjänster vara fritt och egenhantering utövas fritt. Centraliserad
infrastruktur är i vissa fall godtagbart. Tillträde till flygplatsanläggningar ska
garanteras och disponibla utrymmen ska fördelas mellan leverantörer och
egenhanterare utifrån villkor och kriterier som är relevanta, objektiva,
genomblickbara och icke-diskriminerande. Ifall en avgift tas ut för tillträdet
till flygplatsens anläggningar ska den bestämmas på grunder som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.
Med anledning av klagomål till Europeiska kommissionen rörande tillträdet
till centraliserad infrastruktur på Stockholm-Arlanda flygplats har
kommissionen efter viss skriftväxling sänt över en formell underrättelse till
Sverige och gör gällande att Sverige i några fall inte tillämpat reglerna i
direktivet korrekt.
Några av kommissionens påpekanden är sådana att den svenska lagstiftningen
på området snarast bör justeras. Det gäller främst i förhållande till direktivets
krav på att villkor för tillgång till centraliserade anläggningar ska vara
relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande samt en
tillförsäkran om att inga otillåtna avgifter tas ut, dvs säkerställa att tillträdet
till marknaden är fritt.
För att säkerställa att lagstiftningen efterlevs bör Transportstyrelsen få ett
tillsynsansvar samt ges rätt att meddela förlägganden och förbud, vilka får
förenas med vite. Transportstyrelsen bör också ges rätt att ta ut en avgift för
sin tillsynsverksamhet.
Transportstyrelsen har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram ett
underlag avseende erforderliga ändringar i marktjänstlagstiftningen utifrån
den aktuella EU Piloten och formella underrättelsen. Utredningen ska
presentera problemet, ge förlag på åtgärder, utreda eventuella andra behov av
förtydliganden i lagen samt innehålla en konsekvensutredning,
författningsförslag och författningskommentarer.
Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.
2.2
Vårt förslag
Begränsning av marknaden
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Trots att marknaden för marktjänster ska vara fri kan den i vissa fall
begränsas. Det föreslås att luftfartsskyddet ska läggas till som ett skäl till
varför en begränsning ska kunna införas.
Om Transportstyrelsen beslutar om en begränsning av marknaden ska detta
beslut fastställas genom ett formellt förfarande hos kommissionen. Avser
beslutet leverantörer av marktjänster och urval därefter gjorts ska, om en
leverantör som blivit utvald upphör min sin verksamhet före den beslutade
tiden, en ersättare väljas ut enligt föreskrivet förfarande.
Ersättningar
Ersättningar som tas ut för utnyttjandet av anläggningar ska fastställas utifrån
direktivets
övergripande
principer
om
relevans,
objektivitet,
genomblickbarhet och icke-diskriminering. Ersättning får tas ut av den som
innehar eller på andra grunder tillhandahåller anläggningar som används av
marktjänstutövare. Inga andra ersättningar än för utnyttjandet får tas ut.
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer som måste uppfyllas av de som
vill utöva marktjänster fastställs av ledningsenheten. Avser dessa villkor och
specifikationer för leverantörer ska dessa samrådas med användarkommittén
på flygplatsen. Samråd krävs inte när dessa avser egenhanterare.
Förbud att utföra marktjänster
En möjlighet att förbjuda en leverantör av marktjänster eller den som utövar
egenhantering från att utöva marktjänster ifall denne bryter mot vissa
bestämmelser ersätter den idag gällande bestämmelsen om att rätten att utöva
marktjänster kan återkallas.
Nytt tillsynssystem
Transportstyrelsens föreslås få ett utpekat tillsynsansvar över att
bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen efterlevs. Som en del av tillsynsansvaret ska Transportstyrelsen
kunna besluta om förelägganden och förbud som kan vara förenade med vite.
Bemyndiganden
Transportstyrelsen föreslås få ett bemyndigande om att meddela ytterligare
föreskrifter i de avseenden som behandlas i marktjänstlagen.
Transportstyrelsen ges också bemyndigande att meddela föreskrifter om
avgifter avseende tillsyn och ärendehandläggning.
Överklagande
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Möjligheten att överklaga beslut eller enskilda åtgärder som tillkommit
genom samrådsförfaranden mellan ledningsenheten, användarkommittén och
de företag som tillhandhåller marktjänster införs i lagen. Även de
förelägganden och förbud som Transportstyrelsen beslutat ska kunna
överklagas. Överklagandet sker hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
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3

Författningsförslag

3.1

Förslag till
ändring i lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser
Härigenom föreskrivs ifråga om lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser
dels att nuvarande 24 § ska betecknas 28 §,
dels att 7, 10, 15, 17, 20 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 24 § ska sättas närmast före 28 §,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 24-27 §§, samt närmast
före 24 och 26 §§ två nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

Tillträdet till marknaden för
marktjänster skall vara fritt. Trots
detta får tillträdet begränsas enligt 8,
9, 12 och 13 §§, dock endast i den
utsträckning
som
säkerheten,
kapaciteten eller utrymmet på
flygplatsen kräver det.

Tillträdet till marknaden för
marktjänster ska vara fritt. Trots detta
får tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12
och 13
, dock endast i den
utsträckning
som
säkerheten,
luftfartsskyddet, kapaciteten eller
utrymmet på flygplatsen kräver det.

Vid tillämpningen av denna lag
skall, med undantag för ärenden som
skall prövas med stöd av 23 , beslut
fattas och villkor uppställas utifrån
skäl som är relevanta, objektiva,
genomblickbara
och
ickediskriminerande.

Vid tillämpningen av denna lag ska,
med undantag för ärenden som ska
prövas med stöd av 23 §beslut fattas,
villkor uppställas och ersättningar
fastställas utifrån skäl som är
relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande.

10§
Om antalet tjänsteleverantörer är
Om antalet tjänsteleverantörer är
begränsat enligt 8 eller 9 § skall begränsat enligt 8 eller 9 §§ ska
leverantörerna väljas efter en leverantörerna väljas efter en
anbudsinfordran.
anbudsinfordran.
Beslut om urval av leverantörer av marktjänster fattas av ledningsenheten
efter samråd med användarkommittén om ledningsenheten inte
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tillhandahåller liknande marktjänster, inte direkt eller indirekt kontrollerar
något företag som tillhandahåller sådana tjänster, och inte på annat sätt har
anknytning till ett sådant företag. I andra fall beslutar Transportstyrelsen efter
samråd med användarkommittén och ledningsenheten om urval av
leverantörer.
Den som får fatta beslut om urval
av leverantörer av marktjänster skall
upprätta en anbudsinfordran och se
till att denna offentliggörs i
Europeiska
gemenskapernas
officiella tidning.

Den som får fatta beslut om urval
av leverantörer av marktjänster ska
upprätta en anbudsinfordran och se
till att denna offentliggörs i
Europeiska
gemenskapernas
officiella tidning.

Beslut om urval får fattas för en tid av
Beslut om urval får fattas för en tid
högst sju år.
av högst sju år. Om en leverantör av
marktjänster upphör med sin
verksamhet före utgången av den
beslutade tiden ska en ersättare
väljas ut enligt det förfarande som
anges i tredje stycket.
Ledningsenheten skall informera
Ledningsenheten ska informera
användarkommittén om de beslut användarkommittén om de beslut
som fattas enligt denna paragraf.
som fattas enligt denna paragraf.

15 §
När ledningsenheten avser att
uppställa
kontraktsvillkor
eller
tekniska specifikationer som måste
uppfyllas av leverantörer av
marktjänster eller av dem som önskar
utöva egenhantering, skall dessa
villkor eller specifikationer fastställas
efter
samråd
med
användarkommittén på flygplatsen.
Villkoren eller specifikationerna
skall fastställas i särskilda beslut.

När ledningsenheten avser att
uppställa
kontraktsvillkor
eller
tekniska specifikationer som måste
uppfyllas av leverantörer av
marktjänster eller av dem som önskar
utöva egenhantering, ska dessa
villkor eller specifikationer fastställas
i särskilda beslut. Avser villkoren
eller specifikationerna leverantörer
av marktjänster ska dessa fastställas
efter
samråd
med
användarkommittén på flygplatsen.

17 §
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När en leverantör av marktjänster
eller ett företag som utför
egenhantering inte längre utnyttjar
sin rätt att bedriva verksamheten får
denna
rätt
återkallas
av
Transportstyrelsen. Rätten att utföra
marktjänster får också återkallas från
den som saknar nödvändiga tillstånd,
eller från den som på ett icke ringa
sätt åsidosätter regler i denna lag eller
andra bestämmelser, som syftar till
att en flygplats skall fungera
tillfredsställande.

Om en leverantör av marktjänster
eller ett företag som utför
egenhantering saknar nödvändiga
tillstånd eller på ett icke ringa sätt
åsidosätter regler, i denna lag eller
andra bestämmelser, som syftar till
att en flygplats ska fungera
tillfredsställande, får Transportstyrelsen förbjuda denne att utöva
marktjänster.

Ledningsenheten
vid
berörd
Ledningsenheten
vid
berörd
flygplats får hos Transportstyrelsen flygplats får hos Transportstyrelsen
ansöka om återkallelse enligt första ansöka om förbud
enligt första
stycket.
stycket.

20 §
Leverantörer av marktjänster och
användare som utövar egenhantering
skall ges tillträde till anläggningar i
sådan omfattning och på sådant sätt
som är nödvändigt för att de ska
kunna tillhandahålla tjänster till
tredje man eller utöva egenhantering

Leverantörer av marktjänster och
användare som utövar egenhantering
ska ges tillträde till anläggningar i
sådan omfattning och på sådant sätt
som är nödvändigt för att de ska
kunna tillhandahålla tjänster till
tredje man eller utöva egenhantering.

Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga
utrymmen och liknande, eller för att kunna bereda plats för tillkommande
leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering får
ledningsenheten efter att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar
eller omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför eller
står i begrepp att börja utföra marktjänster på flygplatsen.
Den som innehar anläggningar som
används
av
leverantörer
av
marktjänster eller användare som
utövar egenhantering får ta ut en
ersättning för utnyttjandet.

Den som innehar eller på andra
grunder tillhandahåller anläggningar
som används av leverantörer av
marktjänster eller användare som
utövar egenhantering får ta ut
ersättning endast för utnyttjandet.
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Tillsyn
24 §
Transportstyrelsen utövar tillsyn
över efterlevnaden av denna lag och
föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.
Transportstyrelsen har, om det
behövs för tillsynen, rätt att på
begäran få
1. sådana upplysningar och ta del av
sådana handlingar som tillsynen
gäller, och
2. tillträde till flygplatsen samt de
lokaler och anläggningar som
tillsynen gäller.
25 §

Transportstyrelsen får meddela de
förelägganden och förbud som
behövs för tillsynen och för
efterlevnaden
av
lagen
och
föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen. Ett beslut om
föreläggande eller förbud får förenas
med vite.

Bemyndiganden
26 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter (i de
avseenden som behandlas i lagen) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar
som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt
urval av leverantörer av marktjänster
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till tredje man och användare som
utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av
utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av
anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén,
och
13. tillsyn.
27 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för
tillsyn och ärendehandläggning
enligt denna lag och enligt
föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen.
Överklagande
24 §
Transportstyrelsens
eller
ledningsenhetens beslut enligt 8–15
och 17 §§, 20 § första och andra
styckena och 21 § samt beslut om
avgifter enligt 4 § får överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd
krävs
vid
överklagande till kammarrätt.

28 §
Transportstyrelsens
eller
ledningsenhetens beslut enligt 8–15
och 17 §§,
§ första 20
och andra
styckena och 21, 22 och 25 §§ får
överklagas
hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätt.

_______________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
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3.2

Förslag till
ändring i förordning (2000:151) om marktjänster på
flygplatser
Härigenom föreskrivs ifråga om förordningen (2000:150) om marktjänster
på flygplatser
att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 5-7 §§, samt närmast
före 5 och 6 §§ två nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslut om begränsning
5 §1
Transportstyrelsen ska minst tre
månader före ikraftträdandet anmäla
till kommissionen varje beslut om
begränsning, enligt 9 och 13 §§ lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser, samt de skäl som
berättigar till begränsningen.
Senast tre månader före utgången
av den beviljade begränsningen
enligt 9 och 13 §§ lag (2000:150) om
marktjänster på flygplatser ska
Transportstyrelsen fatta ett nytt
beslut om undantag och anmäla det
till kommissionen enligt första
stycket.
Transportstyrelsens beslut om
begränsningar enligt 9 § lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser som avser tjänster som
anges i 8§ i samma lag får endast
förlängas en gång med ytterligare två
år genom anmälan till kommissionen
enligt första stycket.

1

Tidigare 5 § upphävd genom förordning 2004:1130.
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Bemyndiganden
6 §2
Transportstyrelsen får meddela
ytterligare
föreskrifter
(i
de
avseenden som behandlas i lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar
som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt
urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som
utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av
utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av
anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén,
och
13. tillsyn.
7 §3
Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning
enligt
lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser och enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
_______________
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2
3

Tidigare 6 § upphävd genom förordning 2004:1130.
Tidigare 7 § upphävd genom förordning 2004:1130.
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4

Inledning

Den 15 oktober 1996 antogs Rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till
marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen. Direktivet
genomfördes i Sverige genom lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser
och förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser, se prop.
1999/2000:41 och Ds 1999:59.
Marktjänstlagen reglerar bl.a. följande:
•

Tillträdet till marknaden för marktjänster ska vara fritt.

•

Användarkommittéer och samrådskrav.

•

Begränsning av marknaden och val av leverantörer av marktjänster till
tredje man.

•

Begränsning av marknaden och val av användare som får utöva
egenhantering.

•

Uppdelning i bokföringen.

•

Tillträde till anläggningar (även centraliserade anläggningar),
jämkningar eller omfördelningar av utrymmen samt uttagande av
ersättning för utnyttjande av anläggningar.

•

Överklagningsförfarande.

För en beskrivning av marktjänster se avsnitt 7.
Under 2013 inledde Europeiska kommissionen ett informellt ärende mot
Sverige, en s.k. EU Pilot, som innebär skriftväxling i ärenden där oklarheter
i genomförandet av olika EU-rättsakter kan klaras ut på ett förhållandevis
enkelt sätt. Ärendet gällde brister i genomförandet och tillämpningen i
Sverige på Stockholm-Arlanda flygplats av direktivets bestämmelser.
Stockholm-Arlanda flygplats drivs av Swedavia AB. Pilotärendet avslutades
med att kommissionen konstaterade att man inte var nöjd med de svar som
lämnats från Sverige.
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5

Den formella underrättelsen

Den 10 december 2015 beslutade kommissionen en formell underrättelse i
vilken kommissionen framför att Sverige underlåtit att korrekt tillämpa
bestämmelser i direktiv 96/67/EG på tre punkter.
Artikel 16.1
Punkten gäller felaktig tillämpning av artikel 16.1 i direktivet. I sak står det i
artikel 16.1 att ”Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att
tjänsteleverantörerna respektive användarna som önskar tillämpa
egenhantering skall garanteras tillträde till flygplatsanläggningarna, i den
mån tillträde är nödvändigt för utövandet av deras verksamheter. Om
flygplatsens ledningsenhet eller i förekommande fall den statliga
myndigheten eller annan kontrollmyndighet uppställer villkor för tillträdet,
skall dessa vara relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.”
Bestämmelsen motsvaras delvis av 20 § 1 st i marktjänstlagen. Där anges att
”Leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering skall
ges tillträde till anläggningar i sådan omfattning och på sådant sätt som är
nödvändigt för att de skall kunna tillhandahålla tjänster till tredje man eller
utöva egenhantering.” Av 7 § 2 st framgår att beslut som fattas och villkor
som uppställs skall göras utifrån skäl som är relevanta, objektiva,
genomblickbara och icke-diskriminerande.
Kommissionen ansåg att avsaknaden av i förväg tydligt fastställda villkor för
alla potentiella egenhanterare eller tjänsteleverantörer innebär att villkoren
för tillträde inte är genomblickbara. De ansåg också att det heller inte kan
garanteras att dessa villkor är relevanta, objektiva och icke-diskriminerande.
Artikel 16.3
Punkten gäller felaktig tillämpning av artikel 16.3 i direktivet. I sak står det i
artikel 16.3 att ”När tillträdet till flygplatsens anläggningar är förenat med att
en avgift tas ut, skall avgiften bestämmas på grunder som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.”
Bestämmelsen motsvaras delvis av 20 § 3 st i marktjänstlagen. Där anges att
”Den som innehar anläggningar som används av leverantörer av marktjänster
eller användare som utövar egenhantering får ta ut en ersättning för
utnyttjandet”. Av 7 § 2 st framgår att beslut som fattas och villkor som
uppställs ska göras utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande.
Kommissionen ansåg att uttagandet av en avgift som avser kostnader för
undersökning av framför allt teknisk genomförbarhet, juridisk och ekonomisk
expertis samt prissättningen i samband med ett tillträde, som dessutom inte
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garanterar tillträde till anläggningarna inte är förenlig med artikel 16.3 då
avgiften inte avser användningen av själva infrastrukturen.
Artikel 7.1
Punkten gäller felaktig tillämpning av artikel 7.1 i direktivet. I sak står det i
artikel 7.1 att ”Medlemsstaterna skall, i enlighet med bestämmelserna i artikel
1, vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att egenhanteringen kan
utövas fritt.”
Bestämmelsen motsvaras delvis av 7 § 1 st i marktjänstlagen. Där anges att
”Tillträdet till marknaden för marktjänster skall vara fritt”.
Eftersom de svenska myndigheterna inte har uppfyllt bestämmelserna i artikel
16.1 och 16.3 i direktivet, anser kommissionen att även artikel 7.1 i direktivet
inte har respekterats.
Sverige svarade på den formella underrättelsen den 7 mars 2016 och angav i
svaret att avgifter och villkor för tillträde till anläggningarna ska
tillgängliggöras av den som tillhandahåller anläggningen inom en viss tid
efter att en intressent begärt att få ta del av dessa. Om en avgift tas ut som inte
avser utnyttjandet av anläggningar kan denna prövas i allmän domstol.
Den 25 juli 2016 fick Sverige del av en kompletterande underrättelse från
kommissionen. Kommissionen vidhöll att Sverige inte uppfyllt sina
skyldigheter att vidta nödvändiga åtgärder för att tjänsteleverantörer och
egenhanterare på Stockholm-Arlanda flygplats ska garanteras nödvändigt
tillträde till flygplatsanläggningarna, vilket strider mot artikel 16.1 och 16.3 i
direktivet. Följaktligen har Sverige även underlåtit att vidta de åtgärder som
krävs för att säkerställa att egenhantering kan utövas fritt, vilket strider mot
artikel 7.1 i direktivet.
Sverige svarade på den kompletterande underrättelsen den 25 oktober 2016
och meddelade att man avsåg att komplettera marktjänstlagen med
bestämmelser om ett tillsynssystem. Den tillsynsmyndighet som utses kan
dels meddela föreskrifter om bl.a. grunderna för avgifternas beräkning, dels
kontrollera att bestämmelserna följs och dessutom vidta åtgärder mot den som
ändå inte följer dem. Dessutom avses 20 § 3 st justeras så att det i enlighet
med Europeiska domstolens praxis framgår att inga andra avgifter än de som
avser utnyttjandet av anläggningar är tillåtna.
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6

Uppdraget

Transportstyrelsen fick den 30 november 2017 i uppdrag av
Näringsdepartementet att ta fram ett underlag avseende erforderliga ändringar
i marktjänstlagen utifrån aktuell EU Pilot och den formella underrättelsen.
Vid ett uppstartsmöte den 16 januari 2018 förtydligades att utredningen ska
presentera problemet, ge förlag på åtgärder, utreda eventuella andra behov av
förtydliganden i lagen samt innehålla en konsekvensutredning,
författningsförslag och författningskommentarer. Uppdraget ska redovisas till
departementet senast den 30 april 2018.
Transportstyrelsen gjorde i ett första skede en jämförelseanalys mellan
direktivet och marktjänstlagstiftningen för att säkerställa att direktivet tolkats
och införlivats korrekt. I analysen noterades några delar av direktivet som
saknade motsvarighet i den svenska lagstiftningen och viss diskrepans vad
gäller ordval.
Transportstyrelsens fokus har framför allt varit att komma till rätta med de
brister som kommissionen påpekat. Utöver detta har även frågor som bedömts
ha betydelse för tillämpningen av lagen prioriterats. Andra språkliga
avvikelser, som inte bedömts ha inverkan på tillämpningen, har myndigheten
inte arbetat vidare med.
Omfattningen av Transportstyrelsens föreslagna tillsyn och avgifter kopplade
till detta kommer att utredas vidare vid framtagandet av myndighetens
föreskrifter. Inom ramen för det arbetet kommer även en mer specifik
konsekvensutredning att tas fram.
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7

Marktjänster

Marktjänster är tjänster som utförs på en flygplats åt en användare av en
flygplats och finns upptagen i bilagan till marktjänstlagen, se bilaga 1.
Marktjänster på större flygplatser tillhandahålls ofta av stora internationella
aktörer, t.ex. SAS Ground Handling, Aviator Airport Services eller Menzies
Aviation som erbjuder användare ett basutbud av olika marktjänster. Bolag
kan specialisera sig och erbjuda en utvald marktjänst som t.ex. catering. Dessa
bolag kan också vara stora internationella aktörer som opererar i flera länder
såsom t.ex. Gate Gourmet och LSG Sky Chefs.
För att få bedriva marktjänster på en flygplats måste leverantören ingå ett
marktjänstavtal med flygplatsen. På de statliga flygplatserna ansöker
marktjänstbolag om att få bedriva marktjänst på flygplatsen och därefter förs
en dialog kring tjänsten/tjänsterna som bolaget avser utföra, eventuella
kunder på den aktuella flygplatsen samt resurser och kompetens hos utövaren.
Därefter tecknas ett marktjänstavtal.
Ett marktjänstavtal innehåller bestämmelser om den tjänst som får utövas,
behörighet att vistas på flygplatsen, ersättningar, regelverk att följa, safety
och security etc. Först efter att avtal ingåtts kan marktjänstutövaren ansöka
om att få en behörighetshandling för tillträde till områden inom flygplatsen
till vilka det krävs särskild behörighet.
För att tillmötesgå de internationella regelverk som flygplatsen har att följa
(bl.a. Kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 4, ADR.OR.D.025)
genomgår operatören en obligatorisk utbildning för nya aktörer eller en
tillträdesrevision där man går igenom gällande regelverk som operatören har
att uppfylla innan verksamheten får påbörjas på flygplatsen.
På flera av Swedavias flygplatser finns det, vad gäller tillhandahållande av
flygbränsle, infrastruktur som ägs av andra än av flygplatsen själva. På
Arlanda ägs bränsledepån av ett annat bolag (AFAB, Arlanda
Flygbränslehantering AB) som har ett arrendeavtal med flygplatsen avseende
den markyta där anläggningen byggts. Depån är sammankopplad med
flygplatsens hydrantsystem som går runt flygplatsen och där dispenserbolag
(SFS, Stockholm Fueling Services AB) som utför själva tankningarna till
luftfartyg hämtar bränsle. Swedavia har avtal med AFAB om att de som så
önskar ska få utnyttja depån för bränslehantering, t.ex. ett flygbolag som igår
avtal med ett oljebolag om leverans. De som utför själva tankningarna
(dispenserbolagen) är marktjänstoperatörer och har marktjänstavtal med
Swedavia. AFAB anses tillhandhålla en marktjänst genom det
4

Kommissionens förordning (EU) 139/2014 av den 12 februari 2014 om krav och administrativa rutiner för
flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.
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sammankopplade systemet och har därför även de ett marktjänstavtal med
Swedavia. På Landvetter finns en liknande lösning där bränsledepån ägs av
ett annat bolag (GFC, Gothenburg Fuelling Company) än flygplatsen. På
Landvetter finns dock inget hydrantsystem och bränsledepån är därför separat
och bränsle hämtas med speciella flygtankningsbilar från tre cisterner för
leverans till luftfartyg.
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8

Överväganden

Förslag

Lag om marktjänster ändras så att
- marknaden kan begränsas med hänsyn till luftfartsskyddet,
- ersättningar som tas ut för utnyttjandet av anläggningar ska fastställas
utifrån direktivets övergripande principer om relevans, objektivitet,
genomblickbarhet och icke-diskriminering,
- en ersättare ska väljas ut enligt föreskrivet förfarande ifall en leverantör
som blivit utsedd upphör med sin verksamhet innan den beslutade tidens
utgång,
- samråd inte krävs vid fastställandet av kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer som avser egenhanterare,
- Transportstyrelsen kan förbjuda en leverantör eller egenhanterare att utöva
marktjänster,
- endast ersättning för utnyttjande av anläggningar får tas ut av den som
innehar eller på andra grunder tillhandahåller anläggningar,
- Transportstyrelsen får ett utpekat tillsynsansvar och kan besluta om
förelägganden och förbud som kan förenas med vite,
- regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ges bemyndigande
att meddela ytterligare föreskrifter i de avseende som behandlas i
marktjänstlagen och föreskrifter om avgifter avseende tillsyn och
ärendehandläggning, och
- beslut avseende samrådsförfarandet samt Transportstyrelsens beslut om
förelägganden och förbud får överklagas.
Förordning om marktjänster kompletteras så att
- en begränsning av marknaden ska fastställas enligt ett formellt förfarande
hos kommissionen, och
- Transportstyrelsen ges bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter i
de avseenden som behandlas i marktjänstlagen och föreskrifter om avgifter
avseende tillsyn och ärendehandläggning.
8.1
Portalparagraf
I marktjänstlagen 7 § finns några allmänna bestämmelser. Dels regleras att
tillträdet till marknaden får begränsas i vissa lägen trots att det som
huvudregel ska vara fritt. Dels regleras att beslut och villkor enligt lagen ska
fattas och uppställas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande.
8.1.1 Luftfartsskydd
Vad gäller möjligheten att begränsa marknaden får detta enligt 7
marktjänstlagen endast göras i den utsträckning som säkerheten, kapaciteten
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eller utrymmet på flygplatsen kräver det. Vid en jämförelse mellan direktivet
och marktjänstlagstiftningen kan konstateras att begreppet säkerhet inte
återfinns i någon artikel i direktivet. Begreppet anges emellertid i skälen till
direktivet (ingresspunkt 11). Vid jämförelse med den engelska versionen av
direktivet framkommer att både safety och security anges i den engelska
medan den svenska endast nämner säkerhet . Begreppet security brukar på
svenska motsvaras av (luftfarts)skydd medan safety motsvaras av säkerhet.
Även om säkerhetsbegreppet inte återfinns i någon artikel i direktivet så har
det införts i marktjänstlagen. Att då inte även omfatta luftfartsskyddet som är
omnämnt i samma skäl i den engelska versionen innebär en inkonsekvens
som begränsar syftet med direktivet. Direktivet kom redan 1996 och det var
inte förrän i början på 2000-talet som luftfartsskyddet utvecklades till det som
det är idag. Därför kan man anta att begreppsförvirring uppstått i samband
med översättningen av direktivet, då uppfattningen ofta är att säkerhet är ett
fullgott begrepp. Inom luftfarten är det dock stor skillnad på begreppen
luftfartsskydd och säkerhet.
Luftfartsskydd handlar om de åtgärder som syftar till att förhindra kriminella
och olagliga handlingar riktade mot flyget. Målet för luftfartsskyddet är att
skydda passagerare, besättning, markpersonal, allmänhet och egendom från
olagliga handlingar. Med olagliga handlingar avses till exempel brottsliga
angrepp såsom sabotage, kapningar och gisslantagningar. Säkerhetsskyddet
tar höjd för aktuell hotbild och innebär bl.a. att personer som ska ha eget
tillträde
till
flygplatsen
registerkontrolleras
i
enlighet
med
säkerhetsskyddslagstiftningen. Detta skydd bryts på så sätt ner på individnivå
då antalet personer som får tillträde till en flygplats kan begränsas utifrån
godkänd
registerkontroll.
För
att
beakta
luftfartsskyddet
i
marktjänstlagstiftningen skulle det däremot kunna innebära att leverantörer
och egenhanterare påverkas på företagsnivå, dvs deras rättigheter att utöva
marktjänsterna begränsas. Många leverantörer av marktjänster eller
egenhanterare på en flygplats skulle kunna innebära en stor mängd fordon på
flygsidan på en flygplats. En riskbedömning utifrån luftfartsskyddet skulle
kunna innebära att man räknar med en ökad risk i och med att ett fordon som
används vid utövandet av marktjänster på en flygplats skulle kunna användas
vid en olaglig handling. Innan ledningsenheten på en flygplats ansöker om
begränsning hos Transportstyrelsen måste en sådan riskanalys finnas och
kunna påvisa den ökade risken.
Säkerhet å andra sidan handlar om att minimera riskerna för olyckor. Olyckor
skulle kunna uppstå på en flygplats ifall antalet leverantörer och
egenhanterare blir för många. Detta problem har däremot starkare koppling
till den möjlighet att begränsa marknaden utifrån utrymmes- eller
kapacitetsbegränsningar som redan finns i marktjänstlagen.
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För att möjliggöra begränsningar av marknaden för marktjänster med hänsyn
till luftfartsskyddet måste detta skäl omnämnas i marktjänstlagen. Att endast
ta med luftfartsskyddet som ett skäl i Transportstyrelsens föreskrifter om hur
begränsningar ska ske är inte tillräckligt. Därför föreslås att luftfartsskyddet
läggs in som ytterligare ett skäl i 7 § till när marknaden för marktjänster kan
begränsas.
8.1.2

Relevans, objektivitet, genomblickbarhet och ickediskriminering
I 7 § marktjänstlagen regleras också att beslut och villkor enligt lagen ska
fattas och uppställas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande. Dessa begrepp är genomgående förekommande i
direktivet och har därför en övergripande betydelse för marktjänstlagen. Vid
införlivandet av direktivet valde man därför att ha dessa begrepp i lagens
portalparagraf, något som bör kvarstå.
Enligt artikel 16.3 får en avgift tas ut för utnyttjandet av anläggningar om
avgiften bestäms på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och
icke-diskriminerande. De fyra grundskälen återfinns i 7 § marktjänstlagens
och att en avgift får tas anges i 20 . Däremot anger inte 7 § avgifter specifikt.
§
Detta innebär en viss otydlighet kring om avgiftsfrågor ingår i begreppet
villkor och kring införlivandet av bestämmelserna i artikel 16.3.
Om skälen som anges i 7 § inte är kopplade till när avgifter tas ut kan den
som beslutar om avgifter fastställa dessa utan att ta hänsyn till
bestämmelserna i direktivet vilket påverkar marknaden negativt.
Europadomstolen har i en dom angett hur dessa skäl ska tolkas och detta kan
sammanfattas på följande sätt:
Mål C-181/06 Lufthansa
Vad gäller relevans och objektivitet måste samband finnas mellan
de faktiska kostnaderna och avgiftsbeloppet. Villkoret om
genomblickbarhet kan bara anses vara uppfyllt om det tydligt
preciseras i nationella bestämmelser vilka tjänster som
tillhandhålls och hur avgiften ifråga ska beräknas. Villkoret om
icke-diskriminering innebär att både leverantörer och
egenhanterare ska erlägga avgiften vid utnyttjande. 5

För att uppfylla artikel 16.3 i direktivet föreslås ett tillägg i 7 § andra stycket
som tydliggör att ersättningar också ska fastställs på skäl som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande. Artikel 16.3 använder
begreppet avgift, medan man i marktjänstlagen 20 § tredje stycket sedan
tidigare använder begreppet ersättning. Ersättning ses som ett samlingsnamn
5

Punkt 26-28 i domen.
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för olika typer av avgifter och kan t.ex. avse nyttjandeavgifter, hyror och
liknande. För att följa den tidigare begreppsanvändningen i lagen föreslås att
ordet ersättning används i 7 §.
Hur skälen ska uppfyllas, jfr domstolens tolkning ovan, är detaljer som bör
framgå av förskrifter på lägre nivå än lag. Föreskrifterna är av det slaget att
de med stöd av ett normgivningsbemyndigande kan meddelas i förordning
eller i myndighetsföreskrifter.
Med förslaget att lägga in ersättningar i 7 § ges kopplingen till att alla åtgärder
som följer av bestämmelserna i lagen ska grunda sig på skäl som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.
Det enda begrepp som inte bokstavligen återges i 7 § är ”fastställandet av
tekniska specifikationer” som finns i direktivets artikel 11 och i 15 §
marktjänstlagen. Tekniska specifikationer som tas fram är dock att se som en
del av de villkor som ska uppfyllas för att en leverantör eller egenhanterare
ska kunna få utöva marktjänster på flygplatsen. Villkor är redan omnämnda i
7 § och därmed omfattas begreppet ”tekniska specifikationer” och något
tillägg avseende detta behöver inte göras.
8.2
Begränsningar och urval
Transportstyrelsen har tittat på några frågor där jämförelseanalysen påvisat
avvikelser i lagen i förhållande till direktivet vad gäller begränsningar och
urval. Det första avser det formella fastställandet av begränsningar som
beskrivs i artikel 9 i direktivet och det andra avser det ersättningsförfarande
som beskrivs i artikel 11.1.e.
8.2.1 Formellt fastställande av begränsningar
Artikel 9 i direktivet anger att beslut om begränsningar som fattats pga.
utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar ska fastställas genom ett specifikt
gransknings- och godkännandeförfarande hos kommissionen.
Dessa beslut ska minst tre månader före ikraftträdandet anmälas till
kommissionen, samt innehålla de skäl som motiverar begränsningen. Senast
tre månader före utgången av den beviljade perioden ska ett nytt beslut om
undantag fattas och anmälas till kommissionen. Beslut som avser
begränsningar av leverantörer får endast förlängas en gång med ytterligare
två år genom anmälan till kommissionen.
Ingen del av detta förfarande återfinns i marktjänstlagen. Detta innebär att
eventuella beslut om begränsningar inte kommuniceras med och granskas av
kommissionen på det sätt som direktivet föreskriver. Ett sådant beslut skulle
eventuellt kunna förklaras ogiltigt i en situation där en leverantör eller
egenhanterare ifrågasätter det fattade beslutet.
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Några beslut om begränsningar enligt 9 och 13 §§ marktjänstlagen har hittills
inte fattats av Transportstyrelsen, så någon avvikelse mot direktivet har inte
uppstått och det kommer inte heller påverka någon tidigare utsedd leverantör
eller egenhanterare. Men för att säkerställa ett korrekt fastställande i enlighet
med direktivet föreslås att det detaljerade gransknings- och
godkännandeförfarandet införs i föreskrifter.
Eftersom fastställandet är en detaljerad process bör detta framgå av förskrifter
på lägre nivå än lag och förslås därför införas i 5 marktjänstförordningen
§
med ett utpekat ansvar för Transportstyrelsen.
Det noteras att det enligt 24 § marktjänstlagen går att överklaga
Transportstyrelsens beslut om begränsningar av tillträdet till marknaden.
Förfarandet med ett fastställande av kommissionen kan eventuellt komma att
påverka ett sådant överklagande. Transportstyrelsens beslut om begränsning
bör kunna villkoras med att kommissionen ska fastställa beslutet, dvs att
beslutet inte träder ikraft förrän kommissionen godkänt det. Dock måste
Transportstyrelsens beslut överklagas av den det berör inom tre veckor från
det att denne tagit del av beslutet. Det faktum att kommissionen ska fastställa
beslutet bör kunna hanteras av myndigheterna genom en öppen
kommunikation om hur fastställandeförfarandet fortlöper.
8.2.2 Nytt urval av leverantör
Jämförelseanalysen visar också att artikel 11.1.e inte införlivats i svensk
lagstiftning. Enligt direktivet ska en ersättare väljas ut enligt urvals- och
anbudsförfarandet när en leverantör upphör med sin verksamhet före
utgången av den period för vilken han valts ut.
Att inte ha med motsvarande bestämmelse i marktjänstlagen skulle på en
begränsad marknad med två leverantörer kunna innebära att endast en enda
leverantör blir tillgänglig när den andra upphör med sin verksamhet. Detta
leder då till att ett faktiskt val mellan leverantörer inte kan göras vilket bryter
mot artikel 6 i direktivet. Att inte tillämpa förfarandet med urval av en ny
leverantör kan också innebära att en annan leverantör kan utses på ett
informellt sätt och därmed får utöva sina tjänster trots att andra leverantörer
lämnat anbud i ett tidigare skede. Dessa situationer är inget som gynnar den
öppna marknaden.
Nyvalsförfarandet ska tillämpas oavsett hur många leverantörer som valts ut
i det första skedet och blir aktuellt först när en leverantör upphör med sin
verksamhet före utgången av den beslutade tiden, dvs den tid för då
leverantören valts ut.
För att uppfylla artikel 11.1.e i direktivet bör det i 10 §, som handlar om urval
av leverantörer, införas ett nytt stycke som motsvarar artikel 11.1.e.
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8.3
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer
Bestämmelser om kontraktsvillkor och tekniska specifikationer som uppställs
för leverantörer och egenhanterare finns i marktjänstlagen 15 §. När
ledningsenheten avser att uppställa sådana villkor och specifikationer ska
dessa fastställas efter samråd med användarkommittén på flygplatsen.
Kravet på samråd med användarkommittén av villkor och specifikationer för
leverantörer kommer från artikel 11.1.a i direktivet. Dock finns inget krav på
samråd vad gäller villkor och specifikationer för egenhanterare.
Samrådskravet har genom implementeringen i 15 § fått ett vidare
tillämpningsområde än vad direktivet åsyftar.
Av skäl 16 framgår följande:
För att en effektiv och lojal konkurrens skall kunna upprätthållas
när antalet tjänsteleverantörer är begränsat krävs det att urvalet av
dessa sker på ett genomblickbart och opartiskt sätt. Användarna
bör rådfrågas vid denna urvalsprocess eftersom det är de som
främst berörs av kvaliteten och priset på de tjänster som de
förväntas ta i anspråk.

Även detta tyder på att samrådet med användarkommittén endast är avsett för
villkor och specifikationer som ska avse leverantörer som utövar marktjänster
till tredje man.
Med anledning av detta föreslås att paragrafen formuleras om och att det
framgår att endast villkor och specifikationer som avser leverantörer ska
samrådas med användarkommittén.
När flygplatsens ledningsenhet fastställer kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer för egenhanterare behöver man således inte samråda med
användarkommittén. Villkoren ska ändå uppställas utifrån skäl som är
relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande. Om en
användare anser att villkoren inte uppfyller kraven 7 § kommer denne kunna
använda sig av det tillsynssystem som föreslås inrättas (se avsnitt 8.6).
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer som måste uppfyllas av
leverantörer av marktjänster eller av de som önskar utöva egenhantering är
något som fastställs av ledningsenheten för att kunna bevilja tillträde till
flygplatsen. Swedavia har t.ex. ett s.k. licensieringsavtal med de som utövar
marktjänster på sina flygplatser som reglerar bl.a. upplåtna rättigheter,
ersättning, safety, security och miljöhänsyn. Kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer kan därför anses utgöra kriterier som ska uppfyllas för att få
utöva marktjänster på en flygplats. Detta oavsett om marknaden är öppen för
alla som vill utöva marktjänster eller som Transportstyrelsen beslutat om att
begränsa marknaden. Vid en öppen marknad fastställer ledningsenheten
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villkoren och specifikationerna och ingår avtal med utövare om att dessa ska
följas. Om en begränsning av marknaden blir aktuell kommer tillämpningen
se något annorlunda ut. I vissa fall, som följer av bestämmelser i 10 §
marktjänstlagen, får ledningsenheten själva besluta om urval av leverantörer.
I dessa fall borde en liknande hantering som vid en öppen marknad bli aktuell.
Är det däremot Transportstyrelsen som ska besluta om urval av leverantörer
kommer Transportstyrelsen behöva få dessa villkor och specifikationer
framtagna av ledningsenheten för att veta vilka kriterier en leverantör ska
uppfylla för att kunna utöva marktjänster på den aktuella flygplatsen. Att
ledningsenheten ska ta fram detta underlag till Transportstyrelsen är detaljer
som bör framgå av föreskrifter på lägre nivå än lag. Föreskrifterna är av det
slaget att de med stöd av ett normgivningsbemyndigande kan meddelas i
myndighetsföreskrifter. En liknande hantering kommer även bli aktuell i de
fall egenhanterare ska väljas då det är Transportstyrelsen som beslutar om
urval av dessa enligt 14 §.
8.4
Återkallelse och förbud
I 17 § marktjänstlagen finns möjligheten att återkalla rätten att utöva
marktjänster för en leverantör eller egenhanterare som inte längre utnyttjar
sin rätt. Likaså kan rätten återkallas för de som saknar nödvändiga tillstånd
eller på ett icke ringa sätt åsidosätter regler som syftar till att flygplatsen ska
fungera tillfredsställande.
Att första meningen av paragrafen anger att rätten kan återkallas kan dock
innebära problem vid tillämpningen. Att återkalla något, i detta fall rätten att
utöva marktjänster, kräver att rätten från början har getts till någon. Artikel
14 i direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att införa ett
godkännandesystem av de som utövar marktjänster. Detta har dock inte
införts i marktjänstlagen. Därför kan bestämmelserna i 17 § 1 meningen inte
tillämpas i den nuvarande lydelsen.
Om Transportstyrelsen beslutat om en begränsning av marknaden och ett
urval av marktjänstutövare har gjorts kan man däremot anse att en rätt givits
till essa. Däremot bedöms inte Transportstyrelsen
d
behöva återkalla denna
rätt då detta torde lösa sig på annat sätt, t.ex. genom att utövarna inte längre
uppfyller de av ledningsenheten fastställda villkoren och specifikationerna.
Det föreskrivna förfarandet innebär en onödig administrativ uppgift för
Transportstyrelsen. Redan i propositionen till marktjänstlagen 6 ifrågasatte
Luftfartsverket denna reglering då den ansågs överflödig så länge det finns
klara och tydliga avtal.
Därför föreslås att första meningen i 17 § utgår.

6

Prop. 1999/2000:41 s. 46.
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Resterande bestämmelser i paragrafen bedöms däremot behövas framöver.
Om en leverantör eller egenanterare bryter mot bestämmelser som syftar till
att flygplatsen ska fungera tillfredsställande ska denne enligt artikel 15 i
direktivet kunna förbjudas att utöva marktjänster. Bestämmelsen har införts i
17 § 2 meningen marktjänstlagen men har liksom första meningen kommit
till att formuleras så att rätten att utöva marktjänster kan återkallas. Som
beskrivits ovan ges inte någon rätt till att utöva marktjänsterna utöver de fall
där ett urval görs efter en begränsning. Möjligheten att förbjuda någon enligt
artikel 15 kräver inte att ett urval gjorts utan ska kunna tillämpas även i fall
där begränsning inte gjorts. En leverantör eller egenhanterare som bryter mot
bestämmelser som syftar till att flygplatsen ska fungera tillfredsställande ska
kunna förbjudas att utöva marktjänsterna. Begreppet återkalla i andra
meningen 17 bör därför bytas ut mot förbjuda§ för att på så sätt tydliggöra
att det inte finns något krav på urval i dessa fall utan endast grundar sig på att
flygplatsen ska fungera tillfredsställande. Samma bedömning görs ifall en
leverantör eller egenhanterare saknar nödvändiga tillstånd. I samband med
utbyte av ordet återkalla till förbjuda föreslås också en språklig justering av
17 § 1 st.
Som en följd av förslaget till 17 § 1 st behöver andra stycket justeras på
motsvarande sätt så att det anges att ledningsenheten ansöker om förbud
enligt första stycket.
Ett ärende om förbud kan utöver en ansökan från ledningsenheten även
initieras av Transportstyrelsen vid sin tillsynsverksamhet över att
bestämmelserna i lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
efterlevs.
8.5

Ersättning för utnyttjande av anläggningar

8.5.1 Innehav
Ersättning för utnyttjande av anläggningar får enligt 20 § 3 st marktjänstlagen
tas ut, vilket motsvarar artikel 16.3 i direktivet. I direktivet anges att när
tillträdet till anläggningar är förenat med att en avgift tas ut ska avgiften
bestämmas på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande. Direktivet nämner inget om vem som får ta ut avgiften
medan det i marktjänstlagen anges att det är den som innehar anläggningarna
som får ta ut denna ersättning.
Innehav av anläggningar kan grunda sig på olika sätt. En flygplats kan själv
ha införskaffat anläggningar som används vid utövandet av marktjänster. Men
någon annan kan också ha införskaffat dessa anläggningar som finns på
flygplatsen. Det kan också finnas fall där bolag, leverantör eller egenhanterare
genom avtal med flygplatsen kommit överens om drift av anläggningarna.
Med innehav av anläggningar avses bl.a. juridisk rådighet över anläggningar,
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faktiskt förfogande över anläggningar samt innehav och tillhandahållande
genom avtal eller på andra grunder. Oavsett vem som tillhandahåller
anläggningarna och på vilken grund dessa tillhandahålls ska bestämmelserna
om ersättning för utnyttjandet, och grunderna för ersättningen, tillämpas av
denne.
Därför föreslås ett förtydligande i 20 § tredje stycket med att alla
tillhandahållanden, oaktat grund, faller inom bestämmelsens tillämplighet.
Det innebär att det inte endast blir ledningsenheten på en flygplats som
omfattas av bestämmelserna utan alla som tillhandahåller anläggningar, vilket
kan vara statliga bolag, kommunala bolag, de som ingått avtal om drift av
anläggningar med flygplatsen etc. I annat fall möjliggörs ett kringgående av
direktivets syfte och lagens bestämmelser.
8.5.2 Ersättning
I det fall som initierade EU Piloten togs en ersättning ut för att pröva huruvida
flygbolaget som ville utöva egenhantering skulle kunna få tillträde till
anläggningarna. Detta ansågs av kommissionen vara en slags prövningsavgift
och alltså inte en ersättning för utnyttjandet av anläggningarna. En sådan
ersättning är inte förenlig med direktivet.
Europadomstolen har fastslagit detta i en
följande sätt:

som kan sammanfattas
dom
på

Mål C-363/01 Lufthansa
Det är inte tillåtet att ledningsenheten vid en flygplats begär att en
leverantör av marktjänster, eller en användare som tillämpar
egenhantering, för att få tillträde till marknaden för marktjänster
vid flygplatsen ska betala en tillträdesavgift som motprestation för
att vinstdrivande verksamhet möjliggörs, utöver den avgift som
dom betalar för att få tillgång till flygplatsens anläggningar.
Ledningsenheten har däremot rätt att ta ut en avgift för nyttjande
av flygplatsens anläggningar, som kan bestämmas med beaktande
av att ledningsenheten har ett vinstintresse. Denna avgift ska
fastställas i enlighet med de kriterier som anges i artikel 16.3 i
direktivet. 7

För att en liknande situation som den i EU Piloten inte ska uppstå igen föreslås
att bestämmelsen i 20 § 3 st förtydligas med att det endast är ersättningar för
utnyttjandet av anläggningar som får tas ut.
Ordet en föreslås också tas bort från paragrafen då ordet kan läsas som ett
räkneord och därmed föranleda syftningsfel.
7

Punkt 63 i domen.
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8.6

Tillsyn

8.6.1 Ett tillsynssystem införs
Kommissionen har i sitt formella yttrande ansett att vissa bestämmelser i
direktivet inte tillämpats korrekt i Sverige. Detta innebär att leverantörer och
egenhanterare inte kan utöva sina marktjänster på ett korrekt sätt. Det är t.ex.
inte tydligt att avgifter som tas ut för utnyttjande av anläggningar är fastställda
på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande. Därför föreslås att ett tillsynssystem inrättas så att
bestämmelsernas efterlevnad kan garanteras. Med ett sådant system kan en
tillsynsmyndighet dels meddela föreskrifter om bl.a. grunderna för
avgifternas beräkning, dels kontrollera att bestämmelserna följs och dessutom
vidta åtgärder mot den som ändå inte följer dem.
Transportstyrelsen har idag liknande tillsynsuppgifter för områden inom
såsom järnvägs- och fartygsäkerhetsområdet. Transportstyrelsen föreslås
utses till tillsynsmyndighet för hela marktjänstlagen då viss tillsyn av separat
bokföring enligt 18 och 19 §§ redan åligger myndigheten.
Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av marktjänstlagen
och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vid denna tillsyn ska
Transportstyrelsen kunna begära att få upplysningar och ta del av sådana
handlingar som tillsynen gäller. En aktör (ledningsenhet eller
marktjänstutövare) ska vid tillsynen bistå Transportstyrelsen med dessa
uppgifter. Transportstyrelsen ska också kunna begära att få tillträde till
flygplatsen, lokaler och anläggningar som tillsynen gäller. Detta förfarande
finns inom andra tillsynsområden t.ex. i järnvägslagen (2004:519) och är ett
förfarande som Transportstyrelsen är välbekant med.
Föremål för Transportstyrelsens tillsyn kommer både flygplatsens
ledningsenhet, leverantörer av marktjänster och den som innehar eller på
andra grunder tillhandahåller anläggningar som används av
marktjänstutövare att vara, d.v.s. alla som har att efterleva något av
marktjänstregelverkets bestämmelser. En genomgång av de bestämmelser
vars efterlevnad som Transportstyreslen kan utöva tillsyn över görs i följande
avsnitt.
8.6.2 Vad omfattas av tillsynen
Vid en genomgång av marktjänstlagen (inklusive de förslag som följer av
denna utredning) framkommer att följande bestämmelser i lagen kommer att
omfattas av Transportstyrelsens tillsyn.
5 § Användarkommitté
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Transportstyrelsens tillsyn ska säkerställa att det finns en användarkommitté
på de flygplatser som omfattas av lagen, d.v.s. alla flygplatser som är öppna
för kommersiell trafik (idag ett 40-tal). Tillsynen ska också omfatta
sammansättningen av kommittén och rätten att få ingå i den.
6 § Tjänster till tredje man och egenhantering – omfattning
I enlighet med tröskelvärdena i 6 § kommer Transportstyrelsens tillsyn att
vara uppdelad på vissa flygplatser beroende på vilka marktjänster som
tillhandhålls/utövas, kopplat till årstrafiken på flygplatsen.
Bestämmelserna om marktjänster till tredje man ska tillämpas på flygplatser
med en årstrafik som är större än eller lika med två miljoner
passagerarrörelser eller 50 000 ton gods. De fem flygplatser som för
närvarande överstiger dessa tröskelvärden är; Arlanda Airport, Landvetter
Airport, Bromma Airport, Malmö Airport och Stockholm Skavsta Airport.
Bestämmelserna om egenhantering av bagagehantering, ramptjänster,
påfyllning av bränsle och olja samt gods- och posthantering (såväl vid
ankomst och avgång som i transit, när det gäller den fysiska hanteringen av
gods och post mellan terminalanläggningen och luftfartyget) tillämpas på
flygplatser med en årstrafik som är större än eller lika med en miljon
passagerarrörelser eller 25 000 ton gods. De flygplatser som överstiger dessa
tröskelvärden är utöver de fem som nämndes i stycket ovan även Luleå
Airport och Umeå Airport.
Bestämmelserna om egenhantering av andra marktjänster ska tillämpas på
alla flygplatser som står öppna för kommersiell trafik, d.v.s. ett 40-tal.
Se bilaga 2 för en sammanställning av samtliga flygplatser och den
uppdelning som görs i 6 §.
7§ Portalparagrafen
Transportstyrelsen kan genom tillsyn säkerställa att marknaden för
marktjänster är fri.
Tillsynen kan också säkerställa att beslut, villkor och ersättningar fattats
utifrån skälen som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal.
10§ Urval av leverantörer
När ledningsenheten gör urval av leverantörer kan Transportstyrelsens tillsyn
säkerställa att detta görs utifrån bestämmelserna i 10 §. Där anges att urval
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görs efter en anbudsinfordran som offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning. Urvalet får avse högst sju år. Tillsynen kan
också avse de fall en leverantör av marktjänster upphört med sin verksamhet
före utgången av den beslutade tiden och att en ersättare väljs ut enligt det
fastställda förfarandet. Ledningsenhetens informationsplikt kan också
komma att vara föremål för tillsyn.
Denna bestämmelse ska tillämpas av de fem flygplatser som överstiger
tröskelvärdena i 6 § för leverantörer, d.v.s. Arlanda Airport, Landvetter
Airport, Bromma Airport, Malmö Airport och Stockholm Skavsta Airport.
11 § Ledningsenheten tillhandahåller marktjänster
Transportstyrelsens tillsyn kan säkerställa att villkoren i 11 § är uppfyllda i
de fall flygplatsens ledningsenhet själva (eller ett företag dom de direkt eller
indirekt kontrollerar eller kontrolleras av) tillhandhåller marktjänster då
Transportstyrelsen beslutat om en begränsning av leverantörer.
Ledningsenheten har i dessa fall en informationsplikt som också kan omfattas
av Transportstyrelsens tillsyn.
Denna bestämmelse ska tillämpas av de fem flygplatser som överstiger
tröskelvärdena i 6 § för leverantörer, d.v.s. Arlanda Airport, Landvetter
Airport, Bromma Airport, Malmö Airport och Stockholm Skavsta Airport.
15 § Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer
Det åligger ledningsenheten att fastställa kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer i särskilda beslut. Detta samt skälen för dessa, enligt 7 §, kan
Transportstyrelsen granska i sin tillsyn. Även det formella kravet på samråd
med användarkommittén vad gäller villkor och specifikationer för
leverantörer kan kontrolleras.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal.
18 och 19 §§ Bokföring
Transportstyrelsen har redan idag ett utpekat granskningsansvar för att
ledningsenheter och leverantörer har en strikt uppdelning i sin bokföring vad
gäller verksamhet som är knuten till tillhandahållandet av dessa tjänster och
övrig verksamhet. En flygplats får inte subventionera sin
marktjänstverksamhet med inkomster från andra områden.
Årligen ska ett intyg skickas till Transportstyrelsen av den som reviderar
företaget som visar på att en strikt uppdelning har gjorts i bokföringen.
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Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal, samt av alla leverantörer av marktjänster till tredje man, vilket är drygt
100 stycken.
20 § Tillträde till anläggningar
Transportstyrelsen kan utöva tillsyn över att leverantörer av marktjänster och
användare som utövar egenhantering ges tillträde till anläggningar i sådan
omfattning och på sådant sätt som är nödvändigt för att de skall kunna
tillhandahålla tjänster till tredje man eller utöva egenhantering.
Transportstyrelsen kan också granska ifall villkoren för jämkningar eller
omfördelningar av utrymmen och liknande är uppfyllda.
Tillsyn kan också avse ersättningar som tas ut för utnyttjandet av
anläggningar.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal, samt den som innehar eller på andra grunder tillhandhåller
anläggningar som används av leverantörer eller egenhanterare.
21 § Centraliserade anläggningar
Transportstyrelsens granskning avser ifall ledningsenheten fattat formellt
beslut om centraliserade anläggningar utifrån giltiga skäl enligt 7 och 21 §.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s ett
40-tal.
22 § Samråd
Att ledningsenheten minst en gång om året samråder med
användarkommittén och företag som tillhandahåller marktjänster kan
säkerställas genom Transportstyrelsens tillsyn. Även vad det samråds om kan
granskas.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal.
8.6.3 Föreläggande och vite
För att tillsynsverksamheten ska vara effektiv krävs att Transportstyrelsen har
möjlighet att sätta in verkningsfulla åtgärder för att upprätthålla efterlevnaden
av lagen.
Tillsynsförfarandet enligt andra regelverk är i många fall knutet till
granskningen efter det att tillstånd har beviljats, certifikat utfärdats eller
liknande och kan då innebära en uppföljning av att villkoren för tillståndet
fortfarande är uppfyllda.
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När det gäller marktjänstlagen utfärdar Transportstyrelsen inte något tillstånd,
vare sig till ledningsenheten, till leverantörer eller till egenhanterare. Det
innebär att granskningen inte kan knytas till uppföljning av ett tillstånd, utan
att den istället kommer att kopplas till tillsyn över att de aktuella
bestämmelserna efterlevs.
Ett ärende kan initieras av Transportstyrelsen via det löpandet tillsynsarbetet
eller via någon extern part. Vid intern initiering kan t.ex. tillsynen utföras på
respektive flygplats utifrån t.ex. en tidplan som Transportstyrelsen tagit fram.
Extern initiering kan ske av t.ex. en leverantör av marktjänster som anser att
en ledningsenhet bryter mot bestämmelser i lagen och därför kontaktar
Transportstyrelsen
För att ge Transportstyrelsen möjlighet att effektivt kunna utöva sin tillsyn
bör myndigheten ha rätt att vidta vissa åtgärder om det som föreskrivs inte
efterlevs. Det föreslås därför att marktjänstlagen kompletteras med en
bestämmelse som ger Transportstyrelsen rätt att meddela de förelägganden
och förbud som behövs för tillsynen och för att lag eller de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.
För att föreläggandet ska vara verkningsfullt bör det vara kopplat till någon
form av ekonomisk sanktion. Vite ger ett ekonomiskt incitament att följa det
som föreskrivs. Det föreslås därför att Transportstyrelsen ska få möjlighet att
förena förelägganden och förbud med vite. Vitet ska kunna dömas ut om den
som har fått föreläggandet inte vidtar de åtgärder som föreskrivits i
föreläggandet. Av föreläggandet ska tydligt framgå på vilket sätt och inom
vilken tid parten ska agera för att följa föreläggandet och undvika eventuell
vitessanktion.
Allmänna bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om viten. Utdömda
viten tillfaller staten (se prop. 1984/85:96 s. 20).
Transportstyrelsens beslut i frågor om föreläggande och förbud bör kunna
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas vid
överklagan till kammarrätten. Se avsnitt 8.8.
8.7

Bemyndiganden

8.7.1 Allmänt bemyndigande
Transportstyrelsen föreslås bl.a. få ett utökat tillsynsansvar som beskrivs i
avsnitt 8.6. Detaljerade föreskrifter om t.ex. regelefterlevnad, tillsyn och
ärendehantering kan behöva meddelas. Sådana föreskrifter bör dock inte
finnas på lagnivå.
Föreskrifterna är av det slaget att de med stöd av ett
normgivningsbemyndigande kan meddelas i myndighetsföreskrifter. Ett
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bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som behandlas i lagen
föreslås därför införas i en ny paragraf, 26 §. I marktjänstförordningen, 6 §,
föreslås därefter Transportstyrelsen utpekas som den myndighet som får
meddela dessa föreskrifter.
För att tydliggöra vilka områden som omfattas av bemyndigandet bör följande
delar anges i paragrafen:
1. Flygplatsens användarkommitté ,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén, och
13. tillsyn.
Bemyndigandet till Transportstyrelsen är nödvändigt för att kunna ta fram
kompletterande föreskrifter för marktjänsterna. Det behövs t.ex. för att
säkerställa de övergripande principerna om objektivitet, relevans,
genomblickbarhet och icke-diskriminering. Även grunderna för hur avgifter
för utnyttjande av anläggningar beräknas kommer behöva regleras ytterligare.
Dessa exempel grundar sig på kommissionens ställningstagande vad gäller
EU Piloten men med beaktande av Transportstyrelsens nu föreslagna utökade
tillsynsansvar kan det finnas behov av ytterligare föreskrifter på flera
områden inom marktjänstlagen som idag är svåra att förutsäga. Därför
föreslås ett relativt långtgående mandat till Transportstyrelsen i
marktjänstlagen, 26 §, och marktjänstförordningen, 6 §.
Transportstyrelsen har redan idag ett visst ansvar vad gäller ärendehantering
samt tillsynsansvar enligt marktjänstlagen och att lägga det nu föreslagna
bemyndigandet på en annan myndighet framstår därför inte som något
lämpligt alternativ.
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8.7.2 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
I prop. 2010/11:30 8 görs bedömningen att Transportstyrelsens verksamhet
som avser ärendehandläggning, tillsyn och registerhållning i huvudsak bör
finansieras med avgifter.
Tillsyn

Tillsyn utövas för att säkerställa att reglerna i marktjänstlagen och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen efterlevs. Som beskrivits i avsnitt 8.6
föreslås Transportstyrelsen få ett utökat tillsynsansvar av marktjänstlagen
som totalt kommer att omfatta bestämmelserna i 5-7, 10, 11, 15, 18-22§§.
Tillsyn som Transportstyrelsen utövar kan initieras antingen via det löpandet
tillsynsarbetet eller via någon extern part. Vid intern initiering kan t.ex.
tillsynen utföras på respektive flygplats utifrån en riskbaserad tidplan som
Transportstyrelsen tagit fram. Extern initiering kan ske av t.ex. en leverantör
av marktjänster som anser att en ledningsenhet bryter mot bestämmelser i
lagen och därför kontaktar Transportstyrelsen.
För att finansiera Transportstyrelsens tillsyn i enlighet med prop. 2010/11:30
bör Transportstyrelsen ges möjlighet att ta ut en avgift för den tillsyn som
behövs över att bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen efterlevs.
De bestämmelser i marktjänstlagen, som nämnts ovan, och som kommer
omfattas av tillsynen riktar sig mot flygplatsernas ledningsenheter.
Bestämmelserna i 18 och 19 §§ (om redovisning) gäller även leverantörer av
marktjänster och de i 20 § (om avgifter för anläggningar) de som innehar eller
på andra grunder tillhandahåller anläggningar som används av
marktjänstutövare.
Vilka avgifter som ska tas ut och storleken på dessa är detaljerade och bör
därför framgå av föreskrifter på lägre nivå än lag. Föreskrifterna är av det
slaget att de med stöd av ett normgivningsbemyndigande kan meddelas i
myndighetsföreskrifter. Ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn och ärendehandläggning enligt marktjänstlagen och enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen föreslås därför i en ny paragraf,
27 §. I marktjänstförordningen, 7§, föreslås därefter Transportstyrelsen
utpekas som den myndighet som får meddela dessa föreskrifter.
Ärendehandläggning

Begreppet ”ärendehandläggning” är ett samlingsbegrepp för viss verksamhet
som utövas inom Transportstyrelsen. Det handlar om prövningar av t.ex.
godkännanden, behörighetsbevis, licenser, certifikat, dispenser eller andra
8

Regeringens proposition 2010/11:30, Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet.
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särskilda rättigheter som meddelas företag och individer inom
transportsektorerna. Ärendena kan initieras av såväl sökanden genom
anmälan som av myndigheten själv.
Ärendehandläggning enligt lag om marktjänster är redan idag ålagd
Transportstyrelsen och omfattar; begränsningar av marknader i enlighet med
8 eller 9§§, urval av leverantörer enligt 10 §, begränsningar av marknaden i
enlighet 12 och 13 §§, urval av egenhanterare enligt 14§ samt förbud enligt
17§.
Ärenden om begränsningar och förbud initieras av ledningsenheterna då
dessa finner behov av begränsningar på flygplatserna. Urval enligt 10 § är en
följd av det beslut som fattats enligt 8 eller 9 §§ och hanteras av
Transportstyrelsen ex officio.
De som kommer att beröras av denna avgift är som beskrivits ovan
ledningsenheten vid en eventuell ansökan om begränsning eller förbud. Hur
utrymmen, kapacitet, säkerhet och luftfartsskydd kommer påverka
möjligheterna till att ha en öppen marknad för marktjänster eller inte är svårt
att förutsäga. Men med tanke på att inga begränsningar hittills har beslutats
av Transportstyrelsen så kan man anta att det inte blir en stor mängd ärenden.
Att förbjuda någon att utöva marktjänster blir en ny hantering hos
Transportstyrelsen. Med hänsyn till att de flesta befintliga avtal mellan
ledningsenhet och marktjänstutövare innehåller tydliga regler (se avsnitt 8.4)
förutses denna fråga mer sällan komma att aktualiseras.
För att finansiera Transportstyrelsens ärendehandläggning i enlighet med
prop. 2010/11:30 bör Transportstyrelsen ges möjlighet att ta ut en avgift för
handläggningen av de ärenden som följer av marktjänstlagen.
I marktjänstlagen 27§ föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter för avgifter för
ärendehantering. I marktjänstförordningen, 7§, föreslås därefter
Transportstyrelsen utpekas som den myndighet som får meddela dessa
föreskrifter.
8.7.3 Utpekandet av Transportstyrelsen i lag och förordning
Det konstateras att formuleringen av Transportstyrelsens tillsynsansvar och
föreskriftsbemyndigande görs på olika sätt i marktjänstlagen. Vad gäller
tillsyn av separat bokföring utpekas Transportstyrelsen redan idag i
marktjänstlagen som tillsynsmyndighet. För att få en enhetlighet vad gäller
tillsynsbestämmelserna, och som beskrivits ovan i avsnitt 8.6, anges därför
Transportstyrelsen som ansvarig för det nya tillsynssystemet i lagen. Man kan
dock inte peka ut en förvaltningsmyndighet i lagen som behörig att meddela
föreskrifter utan bemyndigandet måste gå via regeringen. Därför anges det i
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marktjänstlagen att det är regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer som får meddela föreskrifter och därefter utpekas
Transportstyrelsen som behörig myndighet i marktjänstförordningen.
8.8
Överklagande
Då det tillkommit bestämmelser om tillsyn och bemyndiganden behöver
ordningsföljden på paragraferna justeras så att den som avser överklaganden
återfinns sist i lagen. Nuvarande 24 § föreslås därför bli 28 §.
I marktjänstlagen 24 § finns särskilda bestämmelser om överklaganden. I
denna sägs att beslut enligt 4 får överklagas. Denna
§
paragraf upphävdes
genom lag 2004:1095, men hänvisningen till den i 24 § blev kvar troligtvis
p.g.a. förbiseende. Hänvisningen föreslås därför nu tas bort.
Enligt artikel 21 i direktivet ska varje part som kan bevisa sitt legitima intresse
kunna föra talan mot vissa beslut eller enskilda åtgärder som tillkommit
genom vissa bestämmelser i direktivet. Flertalet av dessa är sedan tidigare
införda i marktjänstlagen. Det finns dock ingen hänvisning om hur man för
talan mot sådana beslut eller enskilda åtgärder som tillkommit genom det
samrådsförfarande som minst en gång om året ska ske mellan
ledningsenheten, användarkommittén och de företag som tillhandhåller
marktjänster. Då direktivet anger att överklagningsmöjligheter ska finnas för
beslut eller enskilda åtgärder bör det i 28 § läggas till att beslut som fattas
inom ramen för ett samrådsförfarande enligt 22 § kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Överklagandet av dessa beslut bör ske till allmän
förvaltningsdomstol, liksom för övriga ärenden som lagen avser. Enligt
artikel 21 i direktivet kan ett överklagande prövas av någon annan än nationell
domstol. I sådana fall får talan föras inför en annan statlig myndighet än den
berörda flygplatsens ledningsenhet och som, vid behov, ska vara fristående
från den statliga myndighet som kontrollerar flygplatsens ledingsenhet.
Någon bedömning om t.ex. Transportstyrelsen skulle kunna vara en sådan
myndighet som prövar ett överklagande har inte gjorts då det skulle innebära
ett avsteg från instansordningen vad gäller övriga ärenden.
Eftersom artikel 21 specifikt anger beslut eller enskilda åtgärder i samband
med samrådet kan tanken knappast ha varit att ett uteblivet samrådsförande i
sig måste kunna prövas i domstol. Ett sådant förfarande ter sig främmande för
den svenska rättstraditionen och det framstår också som oklart vad en sådan
prövning skulle leda fram till. Om ledningsenheten bryter mot den
föreskrivna skyldigheten om samrådsförande i 22 § är detta lämpligen en
fråga som istället bör hanteras inom ramen för Transportstyrelsens tillsyn.
För att säkerställa att bestämmelserna i marktjänstlagen efterlevs föreslås att
Transportstyrelsen ges möjlighet att besluta om förelägganden och förbud och
att dessa får förenas med vite, se avsnitt 6.6.3. Även dessa beslut ska kunna
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överklagas och varför dessa beslut enligt 25 § ska läggas in i paragrafen om
överklaganden. Även i dessa fall görs överklagandet till allmän
förvaltningsdomstol.
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9

Konsekvensbedömning

9.1
Vad är problemet/anledningen till regleringen?
Det har i samband med EU Piloten och kommissionens formella underrättelse
uppmärksammats att rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för
marktjänster inte tillämpats korrekt i Sverige. Med direktivets bestämmelser
om en gemensam luftfartspolitik vill man förverkliga den inre marknaden och
avveckla inskränkningar i friheten att tillhandhålla tjänster inom
gemenskapen. Man ser också att driftskostnader för flygbolagen kan minska
och att användarna får bättre service. För leverantörer av marktjänster och de
som vill utöva egenhantering på en flygplats ska marknaden i h uvudsak vara
fri.
Avsaknaden av i förväg tydligt fastställda villkor för tillträde för alla
potentiella egenhanterare eller tjänsteleverantörer innebär att dessa villkor
inte är genomblickbara och kan inte heller garanteras vara relevanta,
objektiva och icke-diskriminerande. Detta bryter mot direktivet artikel 16.1.
Trots nationella bestämmelser om att en ersättning endast får tas ut för
utnyttjandet av anläggningar har en part som tillhandahåller dessa
anläggningar krävt ytterligare ersättning av leverantör av marktjänster för att
utreda ett eventuellt tillträde. Denna ersättning är inte förenlig med direktivet
artikel 16.3.
Då Sverige inte säkerställt att bestämmelserna i artikel 16.1 och 16.3
tillämpats korrekt tillämpas inte heller artikel 7.1 på ett korrekt sätt. Någon
tillsynsfunktion finns inte enligt marktjänstlagen, ej heller enligt direktivet.
Men för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs på korrekt sätt bör en
sådan funktion finnas som kan hantera eventuella avvikelser och på så sätt
tillvarata de intressen som finns för en fri marknad för marktjänster.
I samband med denna utredning har en jämförelse gjorts av bestämmelserna
i direktivet i förhållande till marktjänstlagen. Jämförelsen påvisar en viss
diskrepans mellan direktivet och lagen. Vissa delar av direktivet innehåller
rättsregler som bedöms vara nödvändiga att införliva genom lagstiftning för
att direktivet ska anses vara fullt ut implementerat. Jämförelsen har även
omfattat en språklig översyn där det konstaterats en viss begreppsskillnad,
som kan vara förvirrande.
9.2
Vad ska uppnås?
Ändringar i marktjänstlagen och marktjänstförordningen föreslås för att
Sverige ska leva upp till direktivets krav och på ett korrekt sätt implementera
och tillämpa bestämmelserna.
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Förslagen är tänkta att leda till att Sverige bättre uppfyller sina internationella
åtaganden. Genom att föra in en möjlighet för Transportstyrelsen att besluta
om sanktioner i form av förelägganden och förbud som kan förenas med vite
förstärks myndighetens möjligheter att verka för en bättre efterlevnad av
bestämmelserna och därigenom också verka för att syftet med direktivet och
lagen uppfylls.
9.3

Vad blir effekterna om någon lösning på
problemet/någon reglering inte kommer till stånd?
Om de föreslagna ändringarna som grundar sig i EU Piloten inte genomförs
kommer kommissionen fortsättningsvis att anse att Sverige inte har tillämpat
direktivet korrekt. Kommissionen kan då gå vidare med ett motiverat
yttrande, dvs en formell uppmaning att följa lagstiftningen. Om det därefter
fortfarande kvarstår brister kan kommissionen överlämna ärendet till EUdomstolen som i sin tur prövar ärendet och även kan utdöma böter mot
Sverige.
Utöver den ovan nämnda överträdelseprocessen kvarstår riskerna för att
direktivet inte tillämpas på det sätt som var tänkt och Sverige uppfyller
således inte sina internationella åtaganden. Det som påtalats i EU Piloten är
att villkor som ställs upp för tillträde till marknaden inte är genomblickbara
och inte heller kan garanteras vara relevanta, objektiva och ickediskriminerande, ytterligare ersättningar utöver de för utnyttjandet av
anläggningar kan tas ut och tillträdet till marknaden är inte fritt.
Risk finns också för att företag som tillhandahåller anläggningar som
utnyttjas av marktjänstutövare faller utanför lagens tillämpningsområde och
därmed inte följer bestämmelserna i lagen.
9.4

Vilka möjliga lösningar finns?

9.4.1 Alternativ som inte innebär reglering
I propositionen 1999/2000:41 till marktjänstlagen fastslogs att reglerna rör
ekonomiska förhållanden för enskild och gör att direktivet, med hänvisning
till 8 kap. 2 § regeringsformen, huvudsakligen måste genomföras i lagform. 9
Denna bedömning står sig fortfarande och det mesta som föreslås behöver
införas i marktjänstlagen.
Då förslagen innebär ett införlivande av bestämmelser från direktivet och
föreskrifter som säkerställer bestämmelsernas efterlevnad har några alternativ
till en reglering inte bedömts vara möjliga.

9

Se prop. 1999/2000:41 s 29. Referensen då var till 8 kap 3 § i regeringsformen.
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9.4.2 Regleringsalternativ
Om man inte inför möjligheten att begränsa en marknad med hänsyn till
luftfartsskyddet i 7 § kan detta göras i myndighetsföreskrifter. Detta stämmer
dock inte överens med den tidigare gjorda bedömningen om att direktivet i
huvudsak ska genomföras i lagform då bestämmelserna avser regler om
ekonomiska förhållanden för enskild.
Ett alternativ till den föreslagna förändringen i 10 §, angående tillsättning av
leverantör som ska ersätta den först utvalda leverantören enligt ett särskild
förfarande, kan vara att välja ersättare genom en annan förutbestämd process,
eller ingen process alls. Dessa alternativ är dock inte förenliga med direktivet.
Att behålla samrådsprocessen gällande villkor och specifikationer för
egenhanterare, vilket regleras i 15 §, är inte i enlighet med direktivet.
Istället för att justera 17 § till att avse ett förbud skulle marktjänstlagen kunna
kompletteras med ett godkännandeförfarande av leverantörer och
egenhanterare. Möjligheten för detta finns enligt marktjänstdirektivet artikel
14.1, men vid införlivandet av direktivet valde man att inte införa denna. Att
införa det nu har inte setts som något rimligt alternativ.
Ett alternativ till att utvidga omfattningen av 20 § till att avse alla som oavsett
grund tillhandahåller anläggningar är att endast omfatta de som genom avtal
tillhandhåller dessa. Det skulle dock kunna innebära att inte alla som faktiskt
tillhandhåller anläggningarna omfattas av bestämmelserna och därmed
uppfylls inte bestämmelserna i direktivet.
Istället för att utse Transportstyrelsen till tillsynsmyndighet i marktjänstlagen
24 § skulle någon annan myndighet kunna utses som tillsynsmyndighet.
Dessutom skulle riksdagen genom marktjänstlagen kunna överlämna till
regeringen att besluta om vilken myndighet som ska vara tillsynsmyndighet i
marktjänstförordningen. Mot bakgrund av att Transportstyrelsen redan idag
har ett visst ansvar vad gäller ärendehantering och tillsyn enligt
marktjänstlagen framstår det inte som ändamålsenligt att lägga sådana
uppgifter på någon annan myndighet.
Ett alternativ till att införa vitesmöjligheter i 25 § är att ge Transportstyrelsen
möjlighet att utfärda en sanktionsavgift. Då överträdelser inom
luftfartsområdet oftast regleras med förelägganden/förbud med vite så vore
det ett avsteg från övrig lagstiftning att införa sanktionsavgifter på
marktjänstområdet.
Istället för att ge Transportstyrelsen föreskriftsbemyndigande i
marktjänstlagen 26 och 27 §§ och marktjänstförordningen 6 och 7 §§ skulle
någon annan myndighets kunna utse som föreskrivande myndighet. Som
tidigare konstaterats har Transportstyrelsen redan uppgifter enligt den
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befintliga marktjänstlagen och det framstår därför som mindre lämpligt att
lägga dessa uppgifter på någon annan myndighet. Ytterligare
regleringsalternativ vad gäller bemyndigandena i 26 och 27 §§ är att inte
specificera samtliga områden utan att bara ge ett generellt mandat att
föreskriva ytterligare om marktjänster och avgifter.
Gällande möjligheten i 28 § att överklaga beslut fattade inom ramen för
samrådsförfarandet hade ett regleringsalternativ kunna varit att peka ut
Transportstyrelsens som överklagningsinstans. Detta hade däremot inte gått
vad gäller de beslut som Transportstyrelsen själva beslutar och stämmer heller
inte överens med befintlig reglering i marktjänstlagen där allmän
förvaltningsdomstol pekas ut som överklagningsinstans.
9.5

Samhällsekonomisk analys

9.5.1 Företag
Det finns ett 40-tal flygplatser i Sverige och samtliga kommer att beröras av
det förändrade regelverket, men i olika avseenden.
Företag som innehar någon form av tillstånd på luftfartsområdet följer de
bestämmelser som gäller för den verksamhet som tillståndet avser. För dessa
företag kommer inga direkta konsekvenser att uppstå. De företag som inte
följer bestämmelserna kan komma att drabbas av kostnader. Ur generellt
hänseende bör en konsekvens av t.ex. ökade sanktionsmöjligheter vara att fler
företag blir angelägna av att följa bestämmelser för att inte riskera att drabbas
av sanktioner.
Ledningsenheten på flygplatserna
Flygplatserna ägs och drivs av olika aktörer. Swedavia som är ett statligt
bolag driver 10 flygplatser (varav två används både för civil och militär
trafik). Tre flygplatser är privatägda och 29 stycken kommunägda. Av de
privata flygplatserna är två av dessa helt eller delvis ägda av kommuner.
Endast en är helt privatägd. Av de kommunägda flygplatserna drivs
verksamheten direkt av kommunen på fem flygplatser medan övriga 24 drivs
som aktiebolag med kommunen/kommuner som majoritetsägare.
Ledningsenheterna på flygplatser och deras hantering av leverantörer av
marktjänster och egenhanterare på flygplatser kommer att beröras av
förlagen. På vilket sätt de påverkas kan dock variera, beroende av hur många
aktörer som finns representerade på respektive flygplats och hur
marknadstillträdet till flygplatsen är ordnat. I de fall där ledningsenheten inte
fastställer beslut på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och
icke-diskriminerande kan administrativa kostnader uppstå för att uppfylla
kraven. Likväl uppkommer administrativa kostnader för att hantera ett nytt
upphandlingsförfarande om en marktjänstleverantör upphör med sin
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verksamhet på en flygplats vars marknad är begränsad. Däremot minskas
eventuell administrativ börda för ledningsenhet och användarkommittén
genom att kravet på samråd av villkor och tekniska specifikationer för
egenhanterare tas bort. Ledningsenheten behöver således inte skicka ut
material innan samrådet och användarkommittén behöver t.ex. inte läsa in sig
på utskickat underlag. Ifall ett överklagande sker av samråd med
användarkommittén kan detta medföra kostnader för ledningsenheten.
Etablering av ett tillsynssystem för Transportstyrelsen kommer att innebära
ökade kostnader för flygplatserna. Nivån på kostnaden är dock inte utredd,
utan kommer att undersökas i samband med att föreskriftsarbetet hos
Transportstyrelsen inleds. Vidare kan kostnader uppkomma om flygplatsens
ledningsenhet får erlägga vite på grund av att bestämmelser inte efterlevs.
Transportstyrelsens bemyndigande om att ta ut avgifter kommer vidare att
påverka ledningsenheten genom att ärenden som t.ex. handlar om
begränsning av en marknad kommer bli förenade med en avgift.
Därtill tillkommer administrativa kostnader för flygplatserna för inläsning av
regelverk, eventuell utbildning och upprättande av interna rutiner och
processer.
De kostnader som tillkommer för ledningsenheter kommer troligtvis att
flyttas till de som nyttjar anläggningarna. Leverantörerna kommer i sin tur att
höja sina avgifter gentemot de som köper tjänsterna, vilka som en följd av
detta lägger på kostnaden i sin beräkning av slutpris till resenärer och de som
köper godstransporttjänster.
Företag som tillhandahåller anläggningar
Genom förtydligandet av 20§ i marktjänstlagen kommer samtliga
företagskonstruktioner som innehar eller på andra grunder tillhandahåller
anläggningar som används av leverantörer eller egenhanterare omfattas av
bestämmelserna om att avgift endast får tas ut för utnyttjandet av
anläggningarna. Förtydligandet innebär en utvidgning av lagens
tillämpningsområde, och minst två till aktörer kommer att omfattas. Ett
resultat av förändringen kommer att bli att grunden för att ta ut ersättningar
kommer att bli reglerad. De kommer att omfattas av Transportstyrelsens nya
tillsynssystem vilket kan medföra avgifter. Transportstyrelsen har också
möjlighet att besluta om förelägganden och förbud, förenade med vite,
gentemot dom som tillhandahåller anläggningar om de inte följer aktuella
bestämmelser, vilket innebär att kostnaden kan komma att öka för dem.
Regelförändringarna kommer att innebära att samtliga företag som
tillhandahåller anläggningar behöver läsa in sig på regelverket, ta fram rutiner
samt eventuellt utbilda anställda.
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Leverantörer av marktjänster och användare av flygplatser som
bedriver egenhantering
Det finns ett 100-tal leverantörer som tillhandahåller marktjänster på en eller
flera svenska flygplatser och ett 30-tal användare av flygplatser som bedriver
egenhantering. Flera av leverantörerna är större internationella företag som
erbjuder flera marktjänster i sitt koncept, men det finns även förutom
flygplatserna själva några mindre aktörer som levererar någon eller några
marktjänster.
En förändring av 7§ och möjlighet att begränsa marknaden av ytterligare ett
skäl, luftfartsskydd, kan leda till att marknaderna kan komma att bli
begränsad och således påverka befintliga och framtida aktörer.
Administrativa kostnader tillkommer för marktjänstutövare när de ska läsa in
sig på det nya regelverket, ta fram rutiner för hantering i enlighet med lagen
samt i tillämpliga fall utbilda anställda. Vidare kan ett föreläggande/förbud
med vite komma att påverka marktjänstleverantörer om de inte följer lagens
bestämmelser om att skicka in intyg om separat redovisning.
9.5.2 Konsumenter/passagerare
Då förslaget medför att vissa kostnader kommer att påföras företagen kan
dessa kostnader komma att överföras till konsumentledet. Det kan röra sig om
ökade kostnader för passagerare som reser med ett flygbolag, eller ökade
fraktkostnader för någon som skickar ett paket. Transportstyrelsens
bedömning i dagsläget är dock att förslagets ekonomiska påverkan på
företagen är marginell, varför effekterna för privatpersoner kan antas vara
begränsad. En mer detaljerad bedömning vad gäller kostnader för tillsyn etc.
för företagen på marknaden kommer att göras av Transportstyrelsen i
samband med framtagandet av föreskrifter på området.
9.5.3 Myndigheter och övrig offentlig förvaltning
Transportstyrelsen
Transportsstyrelsen erhåller i och med förslaget flera nya uppgifter. Dels
finns ytterligare ett skäl till när Transportstyrelsen kan besluta om att
marknaden ska begränsas (luftfartsskydd). Dels finns krav på nyval av en
leverantör ifall en utsedd sådan upphör med sin verksamhet. Dels kan
Transportstyrelsen förbjuda en leverantör eller egenhanterare att utöva
marktjänst. Utöver dessa uppgifter ges Transportstyrelsen ett tillsynsansvar
över att bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen efterlevs.
Ifall en begränsning av marknaden blir aktuell och om ett omval av leverantör
måste göras kan man i förväg inte förutsäga. Likaså behovet av att förbjuda
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någon att utöva marktjänst. Detta är något som flygplatserna i första skedet
styr över. Vad gäller tillsynsuppdraget fastställer Transportstyrelsen själva
över hur tillsynen ska genomföras. I ett inledande skede måste marknaden
kartläggas utifrån vilka aktörer som finns tillgängliga och som omfattas av
bestämmelserna. En tillsynsplan, styrande dokument (så som föreskrifter och
rutiner), mallar etc. måste tas fram.
Tillsynsuppgifterna ska finansieras av avgifter med full kostnadstäckning och
Transportstyrelsen uppskattar att detta arbete tillsammans med det senare
löpande tillsynsarbetet, som också inkluderar möjligheterna att besluta om
förelägganden och förbud som kan förenas med vite, kommer generera
ytterligare arbetsuppgifter för vilket det krävs en ytterligare årsarbetskraft.
Detta innebär att Transportstyrelsen önskar ett ökat anslag för att kunna
omhänderta uppgifterna.
Enligt Transportstyrelsens finansieringsprinciper ska verksamhet inom tillsyn
finansieras med avgifter, vilket gör att utökningen avser anslagsposten för
avgiftsbelagd verksamhet och kommer att motsvaras av intäkter som
redovisas mot inkomsttitel.
Allmän förvaltningsdomstol
Allmän förvaltningsdomstol föreslås vara den instans till vilken två typer av
ärenden kan överklagas, utöver de ärenden som redan idag är upptagna i
paragrafen om överklagande i marktjänstlagen. Det avser beslut fattade inom
ramen
för
samrådsförfarandet
mellan
ledningsenheten
och
användarkommittén (22 §) samt de förelägganden och förbud (med vite) som
Tranportstyrelsen beslutar (25 §). Då det i förväg inte är möjligt att förutse
ifall det blir några ärenden som kommer att överklagas eller inte går det därför
inte heller att beräkna eventuell tidsåtgång för att hantera dessa hos
domstolen. Rätten att överklaga öppnar dock upp den faktiska möjligheten
för ett överklagande, något som enstaka intressenter kanske kan komma att
använda. Det kan dock antas att det kommer att röra sig om ett fåtal ärenden.
När det gäller möjligheterna att överklaga ett föreläggande eller förbud som
Transportstyrelsen beslutat är även svårt att uppskatta hur många sådana
ärenden som kan tänkas uppstå framöver. De som kan omfattas av besluten
är ledningsenheterna, de som på någon grund tillhandahåller anläggningar
samt marktjänstleverantörer. Ett föreläggande eller förbud meddelas när
Transportstyrelsen anser att bestämmelserna inte efterlevs. Det får antas att
ledningsenheterna och andra som är aktiva inom marktjänstsektorn har för
avsikt att följa bestämmelserna. Detta bör innebära att eventuella
överträdelser av bestämmelserna kan rättas till med inrättandet av
Transportstyrelsens möjligheter att förelägga/förbjuda (vid vite). Rätten att
överklaga öppnar dock upp den faktiska möjligheten för ett överklagande,
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något som enstaka parter kanske kan komma att använda. Det kan dock antas
att det kommer att röra sig om ett fåtal ärenden.
Utöver att hantera eventuella överklagningsärenden är allmän
förvaltningsdomstol även den instans, enligt viteslagen 6 §, som utdömer vite
i de fall Transportstyrelsen beslutat om ett föreläggande (förenat med vite)
som motparten inte åtföljt. Då möjligheterna att förena ett föreläggande med
vite införs förväntas regelefterlevnaden öka. Det i sin tur medför att antalet
förelägganden inte förväntas bli många varvid antalet ärenden som avser
utdömandet av vite inte heller förväntas bli många.
Överklagningar av samrådsförfarandet kan komma att hanteras av alla
förvaltningsdomstolar då den aktuella flygplatsens lokalisering i domkretsen
blir avgörande. För hanteringen av överklagningar av Transportstyrelsens
beslut och utdömandet av viten kommer dessa att hanteras av
Förvaltningsrätten i Linköping. Trots att allmän förvaltningsdom enligt
förslaget kan komma att hantera tre nya ärendetyper förväntas dessa dock inte
utgöra någon stor mängd, utan endast ett fåtal ärenden. Dessa bör därför
kunna hanteras inom befintlig budget.
Kommunerna
Som beskrivits ovan i avsnitt 7.5.1 finns det 29 flygplatser som bedrivs i
kommunal regi eller av kommunala bolag. Med anledning av att förslagen i
flera avseenden påverkar flygplatsernas ledningsenheter har utredningen gjort
en bedömning av huruvida förslagen påverkar det kommunala självstyret eller
inte.
Följande förslag påverkar inte det kommunala självstyret:
•

Möjligheten att begränsa marknaden med hänsyn till luftfartsskyddet.

Följande förslag kan till viss del påverka det kommunala självstyret:
•

Kravet att fastställa beslut om ersättningar utifrån grunder som är
objektiva, relevanta, genomblickbara och icke-diskriminerande.
Innebär krav på vilka skäl som kan ligga till grund för ett beslut.

•

Kravet på att genom ett fastställt förfarande utse en ersättare till en
leverantör som tidigare blivit utsedd vid en begränsad marknad.
Innebär att kommunerna inte själva kan bestämma förfarandet vid val
av ersättare.

•

Inrättandet av tillsynssystemet där Transportstyrelsen får ansvar för
att säkerställa att bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen efterlevs. Innebär statlig tillsyn över
kommunal verksamhet.
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•

Bemyndigandet för Transportstyrelsen att meddela ytterligare
föreskrifter avseende marktjänster samt avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning. Innebär uttag av avgifter och kan komma att
innebära ytterligare krav.

•

Möjligheten att överklaga de beslut som fattats i samband med
samrådsförfarandet
med
användarkommittén.
Innebär
domstolskontroll av den kommunala verksamheten.

Förslagen garanterar inte medborgarna en viss service eller ger dom
rättigheter och påverkar inte heller kommunernas rätt att fatta självständiga
beslut eller ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.
Det kan konstaterats att luftfartsområdet redan är ett område som staten
reglerat i de fall kommunerna driver flygplatser. Reglerna är inte riktade
enbart till de kommunala flygplatserna utan gäller alla som driver flygplatser
och är grundande på bestämmelserna i marktjänstdirektivet som ska tillämpas
i Sverige. Om de föreslagna ändringarna anses påverka det kommunala
självstyret får dessa dock anses utgöra ett mindre ingrepp i det kommunala
självstyret än om marknaden varit oreglerad.
De nya bestämmelserna innebär också ökad rättssäkerhet då det handlar om
likabehandling, förutsebarhet, skydd mot diskriminering och möjligheter till
överklagande.
Förslagen anses inte inskränka den kommunala självstyrelsen utöver vad som
är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett dom, dvs den
inskränkningen som uppstår är proportionerlig mot lagstiftningens innehåll
utifrån vad som ovan beskrivits.
Försvarsmakten
Det finns tre flygplatser i Sverige som står öppna för kommersiell luftfart och
som används av både civil och militär luftfart; Luleå, Ronneby och Visby.
Luleå och Ronneby är militära flygplatser där Swedavia hyr in sig i
infrastrukturen medan Visby är Swedavias där Försvarsmakten hyr in sig. För
flygplatsdriften på dessa tre flygplatser finns avtal mellan Swedavia och
Försvarsmakten avseende ersättning och gemensamt nyttjande. Dessa
ersättningar avser den samlade flygoperativa verksamheten som infrastruktur
i form av landningsbanor, taxibanor och torn samt löpande kostnader för
fälthållning och räddningstjänst m.m.
På Luleå och Ronneby flygplatser har Swedavia flygstationer för hantering
av passagerare, uppställning av flygplan mm kopplat till den civila luftfarten.
Swedavia disponerar marken och svarar för verksamheten inom sina
flygstationsområden. På Visby har Försvarsmakten ett eget område inom
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vilket dom svarar för sin egen verksamhet. På dessa tre flygplatser sköter
Försvarsmakten sina marktjänster inom sina egna områden i egen regi och
med egen infrastruktur.
Vid Försvarsmaktens tillfälliga nyttjande av andra flygplatser förekommer
det att Försvarsmakten köper marktjänster.
9.5.4 Statens finanser
Som redogjorts för i avsnitt 7.5.3 förväntas Transportstyrelsen få ökade
kostnader. Detta behov finns med i budgetunderlaget för 2019-2021 och
uppskattats till en årsarbetskraft. Detta innebär att Transportstyrelsen önskar
ett ökat anslag för att kunna säkerställa efterlevnaden av marktjänstlagen och
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Förslaget om att Transportstyrelsen får förelägga med vite innebär att de viten
som eventuellt döms ut tillfaller staten i enlighet med brottsbalken (1962:700)
25 kap. 9 §. Som tidigare konstaterats är det svårt att uppskatta hur många
ärenden det kan komma att avse. Att dessutom uppskatta eventuella
vitesbelopp är inte möjligt då dessa kommer bli individuellt satta utifrån de
bestämmelser som inte efterlevs samt den ekonomiska situation hos som
bryter mot bestämmelsen. Möjligheten för Transportstyrelsen att förelägga
vid vite öppnar dock upp den faktiska möjligheten för utdömande av vite,
något som i enstaka fall kan komma att användas vilket då leder till intäkter i
statskassan.
9.6
Jämställdhet
Förslagen antas inte innebära att någon påverkan, vare sig positiv eller negativ
på jämställdheten.
9.7
Fördelningsanalys
Förslagen antas inte innebära att några grupper i samhället påverkas på olika
sätt, dvs gynnas/missgynnas.
9.8
Analys av transportpolitisk måluppfyllelse
Funktionsmålet 10 påverkas genom att marknaden för marktjänster säkerställs.
Både leverantörer av marktjänster och de som utövar egenhantering ska vara
säkra på att tjänsterna kan utövas fritt med tillgång till de anläggningar som
behövs för utövandet. Inga otillåtna kostnader ska tas ut vilket innebär bättre
förutsättningar för utövarna. Bestämmelserna kommer tydligare motsvara de
i direktivet så att alla som utövar marktjänster inom Europa kan känna sig
trygga med att bestämmelserna är lika för alla, oavsett vilket land man
kommer från och i vilket land tjänsterna utövas. I och med ett internationellt
10
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
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anbudsförfarande kan samtliga marktjänstutövare som vill utöva tjänsten
lämna anbud vid en eventuell begränsning av marknaden, vilken först måste
godkännas av kommissionen.
Hänsynsmålet 11 påverkas inte av förslaget.
9.9
Miljö
Förslagen antas inte ha någon effekt på miljön.
9.10

Överensstämmer regleringen med eller går den utöver
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller
andra internationella regler Sverige ska följa
Den föreslagna regleringen stämmer överens med syftet och lydelsen av
marktjänstdirektivet.

11 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås,
samt bidra till ökad hälsa.
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10

Författningskommentar

10.1

Förslag till
ändring i lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser

7 Tillträdet till marknaden
§
för marktjänster ska vara fritt. Trots detta får
tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12 och 13 , dock endast i den utsträckning§§
som säkerheten, luftfarts skyddet, kapaciteten eller utrymmet på flygplatsen
kräver det.
Vid tillämpningen av denna lag ska, med undantag för ärenden som ska
prövas med stöd av 23 beslut fattas, villkor uppställas§,och ersättningar
fastställas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.
Paragrafen har ändrats. I första stycket har luftfartsskydd lagts till som
ytterligare ett skäl till när marknaden för marktjänster kan begränsas.
Andra stycket har kompletterats med att även ersättningar ska fastställas
utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.
Dessutom har ”skall” ändrats till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.1.
10 Om antalet tjänsteleverantörer§är begränsat enligt 8 eller 9 §§ ska
leverantörerna väljas efter en anbudsinfordran.
Beslut om urval av leverantörer av marktjänster fattas av ledningsenheten
efter samråd med användarkommittén om ledningsenheten inte
tillhandahåller liknande marktjänster, inte direkt eller indirekt kontrollerar
något företag som tillhandahåller sådana tjänster, och inte på annat sätt har
anknytning till ett sådant företag. I andra fall beslutar Transportstyrelsen efter
samråd med användarkommittén och ledningsenheten om urval av
leverantörer.
Den som får fatta beslut om urval av leverantörer av marktjänster ska
upprätta en anbudsinfordran och se till att denna offentliggörs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Beslut om urval får fattas för en tid av högst sju år. Om en leverantör av
marktjänster upphör med sin verksamhet före utgången av den beslutade
tiden ska en ersättare väljas ut enligt det förfarande som anges i tredje
stycket.
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Ledningsenheten ska informera användarkommittén om de beslut som
fattas enligt denna paragraf.
Paragrafen har ändrats. I första stycket läggs ett § till efter 8 och 9 §.
Fjärde stycket har kompletterats med att en ersättare ska väljas ut enligt
urvals- och anbudsförfarandet när en leverantör upphör med sin verksamhet
före utgången av den period för vilken han valts ut. Genom ändringen
införlivas artikel 11.1.e i svensk lagstiftning.
Dessutom ändras ”skall” till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.2.2.
15 När ledningsenheten avser att uppställa
§
kontraktsvillkor eller tekniska
specifikationer som måste uppfyllas av leverantörer av marktjänster eller av
dem som önskar utöva egenhantering, ska dessa villkor eller specifikationer
fastställas i särskilda beslut. Avser villkoren eller specifikationerna
leverantörer av marktjänster ska dessa fastställas efter samråd med
användarkommittén på flygplatsen.
Paragrafen har ändrats. Kravet på samråd med användarkommittén av villkor
och specifikationer för leverantörer kommer från artikel 11.1.a i direktivet.
Genom den svenska implementeringen i 15 § fick samrådskravet ett vidare
tillämpningsområde än vad direktivet åsyftar på så sätt att villkor och
specifikationer för såväl egenhanterare som leverantörer omfattades av
kravet. I direktivet finns inte detta krav vad gäller egenhanterare. Paragrafen
har nu ändrats så att tillämpningsområdet för kravet på samråd
överensstämmer med det som åsyftas i direktivet.
Dessutom ändras ”skall” till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.3.
Om en leverantör av marktjänster
eller ett företag som utför
17
§
egenhantering saknar nödvändiga tillstånd eller på ett icke ringa sätt
åsidosätter regler, i denna lag eller andra bestämmelser, som syftar till att en
flygplats ska fungera tillfredsställande, får Transport-styrelsen förbjuda
denne att utöva marktjänster.
Ledningsenheten vid berörd flygplats får hos Transportstyrelsen ansöka om
förbud enligt första stycket.
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Paragrafen har ändrats. I första stycket har den första meningen utgått. Den
andra meningen har formulerats om och begreppet ”återkalla” har bytts ut
mot ”förbjuda” för att kunna tillämpas mot utövare som inte har erhållit något
tillstånd som kan återkallas.
Som en följd av ändringarna i första stycket har andra stycket justerats på så
sätt att det anges att ledningsenheten ansöker om ”förbud” istället för
”återkallelse”.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.4.

20 Leverantörer av marktjänster och
§ användare som utövar egenhantering
ska ges tillträde till anläggningar i sådan omfattning och på sådant sätt som
är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till tredje man eller
utöva egenhantering.
Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga
utrymmen och liknande, eller för att kunna bereda plats för tillkommande
leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering får
ledningsenheten efter att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar
eller omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför eller
står i begrepp att börja utföra marktjänster på flygplatsen.
Den som innehar eller på andra grunder tillhandahåller anläggningar som
används av leverantörer av marktjänster eller användare som utövar
egenhantering får ta ut ersättning endast för utnyttjandet.
I paragrafen har tredje stycket ändrats för att tydliggöra att bestämmelserna
om ersättning för utnyttjande och grunderna för ersättningen ska tillämpas av
alla som tillhandahåller anläggningar oavsett på vilken grund de
tillhandahålls. Det innebär att det inte bara är ledningsenheten på en flygplats
som omfattas av bestämmelserna i paragrafen utan alla som tillhandahåller
anläggningar. Det kan vara statliga bolag, kommunala bolag, de som har
ingått avtal om drift av anläggningar med flygplatsen etc. Tillhandhållandet
kan ske utifrån juridisk rådighet, faktiskt förfogande samt innehav och
tillhandahållande av anläggningarna genom avtal eller på andra grunder. I
tredje stycket har även ordet ”endast” lagts till för att förtydliga att det enbart
är ersättning för utnyttjande av anläggningar som får tas ut. För att undvika
syftningsfel har ordet ”en” framför ersättning tagits bort.
Dessutom har ”skall” ändrats till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.5.
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Tillsyn
24 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Transportstyrelsen har, om det behövs för tillsynen, rätt att på begäran få
1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som tillsynen gäller,
och
2. tillträde till flygplatsen samt de lokaler och anläggningar som tillsynen
gäller.
Paragrafen är ny i och med att den nuvarande 24 § som handlar om
överklaganden numera benämns 28§.
Ett nytt tillsynssystem inrättas och Transportstyrelsen får i uppgift att utöva
tillsyn över efterlevnaden av marktjänstlagen och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Vid tillsynen ska Transportstyrelsen, om det
behövs, kunna begära att få sådana upplysningar och ta del av sådana
handlingar som tillsynen gäller. Transportstyrelsen ska också kunna få
tillträde till flygplatsen samt de lokaler och anläggningar som tillsynen gäller.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.6.
25
§ de förelägganden och förbud som
Transportstyrelsen får meddela
behövs för tillsynen och för efterlevnaden av lagen och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Ett beslut om föreläggande eller förbud får
förenas med vite.
Genom införandet av den nya bestämmelsen i 25 § har Transportstyrelsen fått
rätt att meddela de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen och
för att marktjänstlagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen efterlevs. Transportstyrelsen har även fått rätt att förena ett beslut om
föreläggande eller förbud med vite.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.6.3.
Bemyndiganden
26 Regeringen eller den myndighet som
§ regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter (i de avseenden som behandlas i lagen) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar som anges i 7 § andra stycket,
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4. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén, och
13. tillsyn.
I bestämmelsen, som är ny, ges regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om
det som behandlas i marktjänstlagen. För att tydliggöra vilka områden som
omfattas anges de i paragrafen, punkt 1-13.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.1.
27 Regeringen eller den myndighet som
§ regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag
och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Bestämmelsen är ny och ger regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt marktjänstlagen och enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.2.

Överklagande
28 § Transportstyrelsens eller ledningsenhetens beslut enligt 8–15 och 17 §§,
20 § första och andra styckena och 21, 22 och 25 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövnings-tillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätt
Bestämmelser om överklagande fanns tidigare i 24 §. Eftersom det tillkommit
bestämmelser om tillsyn och bemyndiganden har paragrafnumreringen
justerats så att den som avser överklaganden återfinns sist i lagen.
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En redaktionell ändring av paragrafen har gjorts genom att hänvisningen till
beslut enligt 4 § tagits bort då den paragrafen är upphävd.
I paragrafen har det införts en möjlighet att överklaga samrådsförfarande
enligt 22 §. Dessutom klarläggs att även beslut om förelägganden och förbud
enligt 25 § ska kunna överklagas.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.8.

10.2

Förslag till
ändring i förordning (2000:151) om marktjänster på
flygplatser

Beslut om begränsning
5 Transportstyrelsen§ska minst tre månader före ikraftträdandet anmäla till
kommissionen varje beslut om begränsning, enligt 9 och 13 §§ lag (2000:150)
om marktjänster på flygplatser, samt de skäl som berättigar till
begränsningen.
Senast tre månader före utgången av den beviljade begränsningen enligt 9
och 13 §§ lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser ska
Transportstyrelsen fatta ett nytt beslut om undantag och anmäla det till
kommissionen enligt första stycket.
Transportstyrelsens beslut om begränsningar enligt 9 § lag (2000:150) om
marktjänster på flygplatser som avser tjänster som anges i 8§ i samma lag
får endast förlängas en gång med ytterligare två år genom anmälan till
kommissionen enligt första stycket.
Bestämmelsen är ny och reglerar det formella förfarandet vid beslut om
begränsningar.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.2.1.
Bemyndiganden
6 Transportstyrelsen§ får meddela ytterligare föreskrifter (i de avseenden
som behandlas i lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
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3. de beslut, villkor och ersättningar som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén, och
13. tillsyn.
I bestämmelsen, som är ny, ges Transportstyrelsen bemyndigande att meddela
ytterligare föreskrifter om det som behandlas i marktjänstlagen. För att
tydliggöra de områden för vilka Transportstyrelsen får föreskriva ytterligare
anges de i paragrafen, punkt 1-13.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.1.
7
§ Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser
och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Bestämmelsen är ny och ger Transportstyrelsen bemyndigande att meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt
marktjänstlagen och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.2.
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Bilaga 1
Marktjänster enligt bilagan till marktjänstlagen 2000:150
1. Administrativa marktjänster och övervakning omfattar
1.1 tjänster i samband med ställföreträdarskap och samverkan med de
lokala myndigheterna eller med varje annan person, utlägg gjorda för
användarens räkning och tillhandahållande av lokaler åt dennes företrädare,
1.2 kontroll av lastning, meddelanden och telekommunikationer,
1.3 behandling, förvaring, hantering och administration av lastenheterna,
1.4 varje annan övervakningstjänst före, under eller efter flygning, och
varje annan administrativ tjänst som begärs av användaren.
2. Passagerartjänster omfattar varje form av tjänst till passagerarna vid
avfärd, ankomst, transitering, i anslutning till eller utanför flygplatsen,
inbegripet kontroll av biljetter, resehandlingar, incheckning av bagage och
transport av bagage ända fram till sorteringssystemen.
3. Bagagehantering omfattar behandling av bagage i sorteringshallen,
sortering av bagage, förberedelse av bagage inför avfärden, lastning och
avlastning av bagage i de system som är avsedda att föra bagaget från
flygplanet till sorteringshallen och omvänt.
4. Fraktgods och posthantering omfattar
4.1 för fraktgods, både vid export och import eller transitering, den fysiska
hantering av fraktgodset, den handläggning av tillhörande dokument, de
tullformaliteter och andra skyddsåtgärder som överenskommits mellan
parterna eller som omständigheterna kräver,
4.2 för posten, både vid ankomst och avfärd, den fysiska hantering av
posten, den hantering av tillhörande dokument och andra skyddsåtgärder
som överenskommits mellan parterna eller som omständigheterna kräver.
5. Ramptjänster omfattar
5.1 lotsning av flygplanet vid ankomst och avgång, om dessa tjänster inte
utförs av flygtrafiktjänsten,
5.2 tjänster i samband med parkering av flygplanet och tillhandahållande
av lämpliga hjälpmedel, om dessa tjänster inte utförs av flygtrafiktjänsten,
5.3 upprättande av kommunikationer mellan marken och förarkabinen, om
dessa tjänster inte utförs av flygtrafiktjänsten,
5.4 lastning och avlastning av flygplanet och tillhandahållande av
nödvändiga hjälpmedel samt transport av besättning och passagerare mellan
flygplanet och flygterminalen,
5.5 tjänster i samband med start av flygplanet och tillhandahållande av
nödvändiga hjälpmedel,
5.6 förflyttning av flygplanet, både vid avgång och ankomst,
tillhandahållande och insättning av nödvändiga hjälpmedel,
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5.7 transport av samt inlastning i och avlastning ur flygplanet av mat och
dryck.
6. Rengöring och skötsel av flygplanet omfattar
6.1 yttre och inre rengöring av flygplanet, skötsel av toaletter och
vattensystem,
6.2 luftkonditionering och uppvärmning av kabinen, borttagning av snö
och is från flygplanet, avisning av flygplanet,
6.3 inredning av kabinen med kabinutrustningar, förvaring av dessa
utrustningar.
7. Bränsle- och oljepåfyllning omfattar
7.1 organisering och verkställande av tankning och tömning av bränsle,
inbegripet lagring av bränslet, kontroll av levererad kvalitet och kvantitet,
7.2 påfyllning av olja och andra vätskor.
8. Normalt underhåll omfattar
8.1 de sedvanliga operationer som utförs före flygningen,
8.2 de särskilda operationer som användaren kräver,
8.3 tillhandahållande och administration av det material som krävs för
underhåll och av reservdelar,
8.4 tillhandahållande av parkeringsplats eller en hangar för att utföra
underhållet.
9. Flygoperationer och administration av besättningar omfattar
9.1 förberedelse av flygning vid avgångsflygplatsen eller vid varje annan
plats,
9.2 tjänster under flygning, i förekommande fall, ändring av resvägen
under flygningen,
9.3 tjänster efter flygningen,
9.4 administration av besättningen.
10. Transport på marken omfattar
10.1 organisation och utförande av transport av passagerare, besättning,
bagage, gods och post mellan olika flygterminaler inom samma flygplats,
dock med undantag av alla transporter mellan flygplan och andra platser,
10.2 varje specialtransport som begärs av användaren.
11. Catering omfattar
11.1 samverkan med tjänsteleverantörer och med ledningsenheten,
11.2 lagring av mat, drycker och de tillbehör som krävs för beredningen,
11.3 rengöring av tillbehör,
11.4 beredning och leverans av material och livsmedel.
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Bilaga 2
Sammanställning över flygplatser och lagens
tillämpningsområde enligt 1 och 6 §§
Lagens tillämpningsområde
enligt 1 och 6 §§

Flygplatser enligt 2017 års passagerarantal och
fraktvolymer

Marktjänster till tredje
man (6 §)

Arlanda Airport, Landvetter Airport, Bromma Airport,
Malmö Airport, Skavsta Airport.

Flygplatser som hanterar fler
än 2 milj. pax eller 50 000
ton gods
Egenhantering av bagage,
ramptjänster, påfyllning av
olja/bränsle, gods och
posthantering (6 §)

Arlanda Airport, Landvetter Airport, Bromma Airport,
Malmö Airport, Skavsta Airport, Luleå Airport och
Umeå Airport.

Flygplatser som hanterar fler
än 1 milj. pax eller 25 000
ton gods.
Egenhantering av andra
marktjänster än de som
nämns i raden ovan (6 §)
Samtliga flygplatser med
kommersiell trafik

Övriga bestämmelser i
lagen (1 §)

Arlanda Airport, Landvetter Airport, Bromma Airport,
Malmö Airport, Skavsta Airport, Luleå Airport, Umeå
Airport, Åre Östersund Airport, Visby Airport,
Skellefteå Airport, Ängelholm – Helsingborg Airport,
Sundsvall Timrå Airport, Kiruna Airport, Kalmar
Airport, Växjö Småland Airport, Ronneby Airport,
Linköping City Airport, Halmstad City Airport,
Västerås Flygplats, Jönköping Airport, Norrköping
Airport, Örebro Airport, Karlstad Airport,
Örnsköldsviks Airport, Arvidsjaur Airport, Trollhättan
Vänersborgs Flygplats, Kristianstad Österlen Airport,
Dala Airport, Lapland Airport, Lycksele Flygplats,
South Lapland Airport, Hemavan Tärnaby Airport,
Högakusten Airport, Mora Siljan Flygplats, Pajala
Airport, Härjedalen Sveg Airport, Torsby Flygplats och
Hagfors Airport.
Se raden ovan.

Samtliga flygplatser med
kommersiell trafik
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Datum: 2018-06-28

Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg Primärvård – förlängning av avtal

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö
Hälsoforum AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima
Care AB, Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och
Gränsbygdskliniken Vård AB.
Sammanfattning
Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra åren option
på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om förlängning av
avtal aktuellt för följande vårdcentraler: Växjö Hälsoforum AB, Avonova vård i
Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB, Hälsocentralen Falken
AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård AB.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av
upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapporten Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan
lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens
svar på revisorernas rekommendationer:


Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid
innan befintliga avtal löper ut.



Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta
särskild åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra
ytterligare en genomlysning av implementeringen av
röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.



Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den
delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälsooch sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och
möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt arbetsordningar och
reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022 där
arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen
vidta någon ytterligare åtgärd.

Datum: 2018-05-18
Identifierare: 119331
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
på revisionens rekommendationer.
Framtida riskanalyser
Revisionen rekommenderar att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta
och konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att bedriva
en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande implementering av
systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka åtgärder som behöver
vidtas om en identifierad risk inträffar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens svar

Region Kronoberg genomförde en riskanalys inför återanskaffningen av ett
röntgeninformationssystem. Riskanalysen genomfördes med en bred
referensgrupp bestående av flera kompetenser. Precis som påpekas i
revisionsrapporten var tiden knapp för beredningsarbetet. Främsta orsaken till
detta var att befintlig leverantör meddelat att man skulle upphöra med
supporttjänsterna inom kort. Trots den knappa beredningstiden anser
regionstyrelsen att riskanalysen var korrekt och relevant.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är således att
hänsyn togs till den riskanalys som genomfördes. I det läget fanns ingen anledning
av att misstro att leverantören inte skulle kunna leverera det som var beställt. GE
Health Care är en av världens största leverantörer inom området och deras
röntgeninformationssystem finns i drift på drygt 500 sjukhus i världen. En analys
av GE Health Cares förmåga att leverera ifrågasattes inte eller analyserades inte
särskilt, mot bakgrund av dess storlek och referenser, samt utifrån den
informationsförfrågan som gjordes initialt.
De allvarliga brister som uppstod i implementeringen av det nya systemet berodde
delvis på att leverantören inte kunde leverera i enlighet med beställning (funktion),
men också på att den beställda utbildningen av det nya systemet inte genomfördes
enligt plan, vilket i sin tur fick konsekvenser för verksamheten och för patienter.
Mot bakgrund av det som är beskrivet ovan avser regionstyrelsen vidta åtgärder
för att tillse att beredningstiden för upphandlingar av system av denna storlek och
karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.
Genomlysning av implementeringen av systemet
Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen gör en mer genomgripande
genomlysning som grundligt och mer omfattande belyser de brister i arbetet med
implementering som funnits vad gäller tester, kontroller, och beslut om driftstart.
Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt och metodik för anskaffning av
system motsvarande RIS. Syftet med en sådan genomlysning är att identifiera vad
som behöver åtgärdas för att motsvarande inte ska upprepas.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att fullmäktiges revisorer
med den granskningsrapporten som nu är genomförd redan har genomfört den
föreslagna genomlysningen. Granskningsrapporten har belyst faserna från
behovsanalys till implementering och i detta arbete har intervjuer och dokument
granskats. Regionstyrelsen finner det inte nödvändigt att genomföra ytterligare en
genomlysning utan anser att revisionens granskningsplan mycket väl kan utgöra
utgångspunkt för de åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden ämnar vidta med anledning av fullmäktigerevisorernas
rekommendationer så som är beskrivet i svar på granskningsrapport.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd.
Tydligare politisk beredning
Revisionen rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar motsvarande
implementering av ett röntgen informationssystem, med så stor
verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk beredning. En
tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare ansvarsfördelning och ett
tydligt beslutsunderlag.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionfullmäktiges organisationsutskott bereder Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022. I beredningen av reglementen för den politiska
organisationen har ansvaret för upphandlingsfrågor diskuterats. Regionstyrelsen
har idag ansvaret för upphandlingsfrågor inom ramen för sitt ansvarsområde.
Uppgiften är sedan delegerad i regionstyrelsens delegationsordning till
upphandlingschef.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig frågande till
revisionens analys att frågan om upphandling av ett röntgeninformationssystem
borde betraktats som en nyinvestering istället för en återanskaffning. I reglemente
och tillhörande delegationsordning för regionstyrelsen görs ingen skillnad mellan
upphandling av återanskaffning eller nyinvestering. Inget av dessa är föremål för
politiska beslut i själva ärendet om upphandling. Däremot är de båda föremål för
politiska beslut i den årliga investeringsplan som regionstyrelsen fastställer, vilket
öppnar för transparens i det politiska beslutsunderlaget.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delar delvis revisionens
rekommendation att en politisk beredning i form av att fastställa upphandlingsplan
eller liknande för upphandlingar inom Region Kronoberg över ett visst belopp kan
medföra en tydligare politisk förankring och framförallt insyn.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig tveksam till om en
politisk beredning av den aktuella upphandlingen samt implementeringen av
röntgeninformationssystemet hade haft en avgörande skillnad för resultatet. Det
faktum att systemet inte levererats och därmed inte kunnat implementeras på ett
tillfredsställande sätt kan i flera avseende förklaras genom brister som avser
leverantörens hantering, precis som påtalas i revisionsrapporten. Regionstyrelsen
har fått information om bristerna i implementeringen och konsekvenserna av
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detsamma vid flera tillfällen. Regionstyrelsen anser att den politiska organisationen
varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som gäller, och
att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder
som varit nödvändiga och möjliga.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte i nuläget vidta
särskild åtgärd med anledning av revisionens rekommendation.
Organisationsutskottet bereder för närvarande arbetsordningar och reglementen
för styrelser, nämnder och utskott. Regionfullmäktige har i juni 2018 fastställt
politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022, där arbetsutskottet
ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst
belopp.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor: Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-02

§31

Anmälan av revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag
- från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
(18RGK787)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska upphandlingsuppdraget av ett nytt
röntgeninformationssystem (RIS), från behovsanalys till implementerat system. Det
övergripande målet med granskningen är att finna förbättringsmöjligheter för framtida
komplexa upphandlingar.
Mot bakgrunden av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett samlat
svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Anna Fransson (S) och Yngve Filipsson (L).
Föredragande
Jean Odgard, revisor PwC
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-02

Beslutsunderlag

 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS)
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av
upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system
(RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande:






Att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta och
konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att
bedriva en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande
implementering av systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka
åtgärder som behöver vidtas om en identifierad risk inträffar.
Att regionstyrelsen gör en mer genomgripande genomlysning som
grundligt och mer omfattande belyser de brister i arbetet med
implementering som funnits vad gäller tester, kontroller, och beslut om
driftstart. Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt och metodik för
anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan
genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att
motsvarande inte ska upprepas.
Revisorerna rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar
motsvarande implementering av ett röntgen informationssystem, med så
stor verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk
beredning. En tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare
ansvarsfördelning och ett tydligt beslutsunderlag.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
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Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system
(RIS)
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
på revisionens rekommendationer.
Framtida riskanalyser
Revisionen rekommenderar att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta
och konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att bedriva
en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande implementering av
systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka åtgärder som behöver
vidtas om en identifierad risk inträffar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens svar

Region Kronoberg genomförde en riskanalys inför återanskaffningen av ett
röntgeninformationssystem. Riskanalysen genomfördes med en bred
referensgrupp bestående av flera kompetenser. Precis som påpekas i
revisionsrapporten var tiden knapp för beredningsarbetet. Främsta orsaken till
detta var att befintlig leverantör meddelat att man skulle upphöra med
supporttjänsterna inom kort. Trots den knappa beredningstiden anser
regionstyrelsen att riskanalysen var korrekt och relevant.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är således att
hänsyn togs till den riskanalys som genomfördes. I det läget fanns ingen anledning
av att misstro att leverantören inte skulle kunna leverera det som var beställt. GE
Health Care är en av världens största leverantörer inom området och deras
röntgeninformationssystem finns i drift på drygt 500 sjukhus i världen. En analys
av GE Health Cares förmåga att leverera ifrågasattes inte eller analyserades inte
särskilt, mot bakgrund av dess storlek och referenser, samt utifrån den
informationsförfrågan som gjordes initialt.
De allvarliga brister som uppstod i implementeringen av det nya systemet berodde
delvis på att leverantören inte kunde leverera i enlighet med beställning (funktion),
men också på att den beställda utbildningen av det nya systemet inte genomfördes
enligt plan, vilket i sin tur fick konsekvenser för verksamheten och för patienter.
Mot bakgrund av det som är beskrivet ovan avser regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan
befintliga avtal löper ut.
Genomlysning av implementeringen av systemet
Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
gör en mer genomgripande genomlysning som grundligt och mer omfattande
belyser de brister i arbetet med implementering som funnits vad gäller tester,
kontroller, och beslut om driftstart. Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt
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och metodik för anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan
genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att motsvarande inte
ska upprepas.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att fullmäktiges revisorer
med den granskningsrapporten som nu är genomförd redan har genomfört den
föreslagna genomlysningen. Granskningsrapporten har belyst faserna från
behovsanalys till implementering och i detta arbete har intervjuer och dokument
granskats. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden finner det inte
nödvändigt att genomföra ytterligare en genomlysning utan anser att revisionens
granskningsplan mycket väl kan utgöra utgångspunkt för de åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar vidta med anledning av
fullmäktigerevisorernas rekommendationer så som är beskrivet i svar på
granskningsrapport.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd.
Tydligare politisk beredning
Revisionen rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar motsvarande
implementering av ett röntgen informationssystem, med så stor
verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk beredning. En
tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare ansvarsfördelning och ett
tydligt beslutsunderlag.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionfullmäktiges organisationsutskott bereder Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022. I beredningen av reglementen för den politiska
organisationen har ansvaret för upphandlingsfrågor diskuterats. Regionstyrelsen
har idag ansvaret för upphandlingsfrågor inom ramen för sitt ansvarsområde.
Uppgiften är sedan delegerad i regionstyrelsens delegationsordning till
upphandlingschef.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig frågande till
revisionens analys att frågan om upphandling av ett röntgeninformationssystem
borde betraktats som en nyinvestering istället för en återanskaffning. I reglemente
och tillhörande delegationsordning för regionstyrelsen görs ingen skillnad mellan
upphandling av återanskaffning eller nyinvestering. Inget av dessa är föremål för
politiska beslut i själva ärendet om upphandling. Däremot är de båda föremål för
politiska beslut i den årliga investeringsplan som regionstyrelsen fastställer, vilket
öppnar för transparens i det politiska beslutsunderlaget.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delar delvis revisionens
rekommendation att en politisk beredning i form av att fastställa upphandlingsplan
eller liknande för upphandlingar inom Region Kronoberg över ett visst belopp kan
medföra en tydligare politisk förankring och framförallt insyn.
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig tveksamma till om en
politisk beredning av den aktuella upphandlingen samt implementeringen av
röntgeninformationssystemet hade haft en avgörande skillnad för resultatet. Det
faktum att systemet inte levererats och därmed inte kunnat implementeras på ett
tillfredsställande sätt kan i flera avseende förklaras genom brister som avser
leverantörens hantering, precis som påtalas i revisionsrapporten. Regionstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden har fått information om bristerna i
implementeringen och konsekvenserna av detsamma vid flera tillfällen.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning
som gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören
vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och möjliga.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte i nuläget vidta
särskild åtgärd med anledning av revisionens rekommendation.
Organisationsutskottet bereder för närvarande arbetsordningar och reglementen
för styrelser, nämnder och utskott. Regionfullmäktige väntas fastställa politisk
organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022, där arbetsutskottet föreslås
ansvara för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst
belopp.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilagor: Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

